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Porque mapas
A economia, ao longo dos últimos séculos, foi colonizada por uma dimensão cada vez mais 

quantitativa. Quase perdeu por completo a relação autêntica com seu radical eco (óikos = casa). 
Foi se aproximando cada vez mais do que Aristóteles chamava de crematística (radical khréma), 
com mais relação com a busca da produção e acumulação de riqueza, do que gestão das necessi-
dades, dos desejos e dos limites da “casa”.

 Nesse caminho, tudo pode ser transformado em números, em especial as medidas de valor. 
Uma das características básicas dos números é a sua infinitude, em contraste com a dimensão fi-
nita do mundo real. Atualmente, muitos acreditam que os resultados do PIB, o volume de lucro 
das  empresas ou os dados monetários da balança comercial são os únicos referenciais econômicos 
de um suposto desenvolvimento.

Esse, na verdade, é o estágio superior do fetichismo. Seja ele o fetiche da mercadoria, que 
substitui a natureza e o trabalho criador pelo produto final e esconde que bonança e penúria têm 
origem na mesma relação. Ou mesmo seu significado dado por Freud, no qual o objeto do fetiche 
é usado para recalcar/substituir a realidade traumática que não pode ser reconhecida. 

A economia, subordinada ao fetichismo, deixou de dialogar com o conjuntos da óikos, para 
dizer respeito a um número muito reduzido de pessoas. Em um mundo onde as 85 pessoas mais 
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ricas concentram tanta riqueza quanto a me-
tade dos cerca de 7 bilhões de habitantes mais 
pobres, não é de se impressionar que o discurso 
econômico baseado na rentabilidade se torne 
um dialeto de poucos, que dominam a vida de 
todos.

Ao mapear e buscar contribuir para dar vi-
sibilidade à dimensão territorial e material de 
uma das atividades econômicas mais importan-
tes do país, temos a confessa intenção de revelar 
um outro lado da moeda, um lado que moeda 
nenhuma pode valorar: o chão onde pisamos 
e seu subsolo, as águas, as fontes de energia, as 
comunidades, áreas de conservação ambiental, 
enfim, todas as dimensões da territorialidade e 
uso dos bens comuns.

O contexto da mineração,           
os lucros explicam tudo?

Ao abrir os principais jornais, sites de no-
tícias, buscar informações nos órgãos públi-
cos responsáveis pela mineração (DNPM, por 
exemplo) e, especialmente, nas entidades re-
presentativas das empresas do setor mineral, é 
possível ter acesso a um conjunto de informa-
ções e dados sobre o desempenho econômico 
do que se convencionou chamar de indústria 
extrativa mineral. São informações bastante 
significativas que esquadrinham um boom da 
extração mineral no país na última década. Mas 
será que revelam tudo?

A economia chinesa, com uma média de 
crescimento do PIB da 10,36% entre 1992 e 
2008, cria as bases para que os investimentos 
naquele país venham crescendo a taxas reais de 
20% ao ano e uma relação que supera os 40% 
do PIB desde 2003.[1] Estes investimentos 
vêm demandando ao mercado mundial insu-
mos de todo tipo e os bens minerais ganham 
destaque nesse processo. O crescimento da de-
manda teve um impacto direto sobre os preços 
dos minérios em seu conjunto, em especial so-
bre o minério de ferro e a bauxita (analisados 
nesse estudo). O preço médio da tonelada mé-
trica do minério de ferro saltou de US$ 12,45 

em 2000, para US$ 187,18 em 2011. A bauxita 
teve seu preço alterado de US$19,31 em 2001 
para US$43,75 em 2011. 

Não por coincidência, os vínculos comer-
ciais entre Brasil e China transformaram-se 
rapidamente. Desde 2009, o país já é o prin-
cipal destino das exportações brasileiras. Isso 
teve reflexos direitos no interesse das grandes 
empresas mineradoras, que criaram planos de 
investimentos para a abertura ou ampliação de 
minas no Brasil. A produção mineral brasilei-
ra deu um verdadeiro salto desde o início da 
década passada. O PIB mineral cresceu entre 
2001 e 2013 mais de 500%. Foi um dos pe-
ríodos mais lucrativos da história da minera-
ção brasileira. E o estado brasileiro, de diversas 
formas, tornou se um parceiro e um benefici-
ário desse projeto, especialmente por sua de-
pendência de saldos comerciais positivos para 
fechar o balanço de pagamentos. Em 2013, o 
saldo da balança comercial brasileira que teve 
um superávit de US$ 2,558 bilhões, excluin-
do a balança mineral, apresentou um déficit de 
US$ 28,935 bilhões.

Ocorre que esses números não conseguem 
explicar a realidade. Em primeiro lugar, esse 
aumento da lucratividade do setor mineral não 
esteve apenas vinculado à subida dos preços 
dos minérios. O maior lucro com a subida dos 
preços  possibilitou um aumento dos investi-
mentos privados no setor que se somaram a um 
salto dos investimentos do BNDES nas infraes-
truturas de transporte e de energia, principal-
mente.  Em segundo, o efeito sinérgico destes 
fatores redundou em um aumento do quantum 
de minérios efetivamente extraído dos territó-
rios. A extração de bauxita variou brutalmente 
de cerca de 13,189 milhões de toneladas em 
2002 para 33,260 milhões de toneladas em 
2013, mais de 152% de aumento! A extração 
de ferro também expandiu de 212 milhões de 
toneladas em 2002 para 400.822 milhões de 
toneladas, 89% a mais. 

Tais bens naturais são extraídos dos territó-
rios para serem destinados aos países mais po-
derosos do capitalismo global. As exportações 
brasileiras para a China mudaram radicalmente 
de patamar: de US$ 1,9 bilhão e 32,8 milhões 
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de toneladas, em 2001, para US$ 46,03 bilhões 
e um volume de 221 milhões de toneladas, em 
2013. Considerando apenas o minério de ferro, 
foram exportados para a China, em 2001, US$ 
482,63 milhões e 28,05 milhões de toneladas, 
enquanto em 2013 quantias bem mais superla-
tivas flagraram a transformação: US$ 15,93 bi-
lhões e 170,72 milhões de toneladas, [2] o que, 
além de dar a dimensão do volume gigantesco 
das trocas comerciais, expõe o papel do miné-
rio de ferro dentro delas. 

Estes volumes gigantescos são conduzidos, 
principalmente, através de uma malha ferrovi-
ária de 28 mil Km, distribuídos em 12 con-
cessões[3]. Apenas 4 dessas concessões não têm 
entre suas cargas principais o transporte de mi-
nério de ferro ou bauxita. Este sistema levou, 
em 2013, 463 milhões de toneladas em cargas. 
Há um significativo processo de expansão dessa 
malha impulsionado pela mineração. A princi-
pal contribuição para isso vem através da dupli-
cação da Estrada de Ferro Carajás, na qual passa 
atualmente o maior trem do mundo, com 247 
locomotivas e 14.975 vagões. Por conta da du-
plicação e da construção de novas infraestrutu-
ras relacionadas à ferrovia, diversos municípios 
e comunidades estão sob forte impacto. Além 
das ferrovias, em Minas Gerais cada vez mais 
a saída para baixar o custo com o transporte 
dos minérios tem sido a construção de mine-
rodutos. Hoje já são 3 em operação, todos da 
Samarco, e mais quatro planejados e em fase de 
instalação. Juntos, eles utilizarão cerca de 15 mil 
m3 de água por hora, de diferentes bacias que 
cortam o estado. Devido ao comprometimen-
to das águas, este meio de transporte tem sido 
cada vez mais questionado e vem enfrentando 
importantes resistências.

Três portos respondem por 97,8% do esco-
amento das exportações de minério de ferro. O 
porto de Vitória no Espírito Santo é o princi-
pal exportador do minério com 124,8 milhões 
de toneladas, seguido pelo porto de São Luís 
com 107 milhões de toneladas e o de Sepetiba, 
no Rio de Janeiro, com 90,7 milhões de to-
neladas. São terminais privados, especialmente 
os da Vale, que operam estas cargas no interior.  
As exportações de bauxita e alumina também 

se concentram em 3 portos. Dos cerca de 15 
milhões de toneladas, os portos de Santarém, 
Barcarena e São Luís são responsáveis pelo em-
barque da quase totalidade desse montante.[4]

A movimentação de cargas nos Terminais 
de Uso Privado (TUP) é significativamente su-
perior à dos Portos Públicos. Em 2013, a movi-
mentação de cargas nos TUPs chegou a 592,8 
milhões de toneladas e a dos portos  privados 
ficou em 338,3 milhões de toneladas[5].

O minério de ferro e combustíveis, óleos 
minerais e produtos foram responsáveis por 
74,3% da movimentação de cargas dos TUPs 
e por 56% de toda movimentação de cargas 
do sistema portuário brasileiro. Portanto, não 
é de se estranhar que dos dez TUPs que mais 
movimentaram cargas em 2013, quatro deles 
têm como principal grupo de mercadoria mo-
vimentada o minério de ferro. Essas dez insta-
lações portuárias foram responsáveis por 72,3% 
de tudo que foi movimentado nos terminais 
de uso privado e por 46,1% do total nacional.

O perfil da estrutura fica mais evidente 
quando comparamos os tipos de navegação ca-
racterísticos dos portos brasileiros. A navegação 
de longo curso representa 73,7% do volume 
total transportado no Brasil, com um montante 
de 685,8 milhões de toneladas. Na navegação 
de longo curso, as exportações superaram as 
importações por ampla margem. As exporta-
ções ficaram em 532,8 milhões de toneladas e 
as importações 153,1 milhões de toneladas.

A inserção da bauxita extraída no Bra-
sil no mercado internacional é mais comple-
xa do que a do minério de ferro. O ferro é 
quase que exclusivamente exportado sem ou 
com baixíssimo beneficiamento. Em 2012, da 
produção total de 33 milhões de toneladas de 
bauxita, foram exportadas in natura 6,9 milhões 
de toneladas. Outra parte é transformada em 
alumina, totalizando uma produção de cerca de 
10 milhões de toneladas, das quais se exportam 
7,3 milhões de toneladas. Além disso, o peso da 
reciclagem no mercado de alumínio é signifi-
cativo alcançando 36% do mercado doméstico.

A produção de bauxita, em 2012, manteve-
se estável em comparação com a produção re-
gistrada em 2011, sendo que em ambos os anos 
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o patamar de produção atingiu 33 Mt., cerca 
de 12% da produção mundial. O alto consumo 
de energia elétrica para a produção do alumí-
nio primário tem sido um dos fatores para a es-
tabilidade da produção nacional, apesar do país 
apresentar consumo médio de 15,1 megawatt-
hora por tonelada (Mwh/t) para a produção 
do alumínio, na última década, média que está 
abaixo da mundial (15,3 MWh/t). Este fator, 
tem influenciado na produção, pois o custo 
com energia elétrica chega a ser responsável 
por até 40% dos custos de produção. Os maio-
res produtores nacionais em 2012 estão loca-
lizados no Estado do Pará que apresenta três 
grandes empresas que somadas representaram 
mais de 90% da produção brasileira. A produ-
ção de bauxita metalúrgica em 2012 chegou 
a 31,6 Mt demonstrando também certa esta-
bilidade em comparação com 2011 quando a 
produção atingiu 30,2 Mt. A produção de alu-
mina em 2012 recuou 2% em relação a 2011, 
caindo de um patamar de 10,2 Mt para em 
torno de 10 Mt. O metal primário manteve 
sua produção estável em 2012 em comparação 
com 2011, nos dois anos a produção registrada 
foi de 1,4 Mt.

Embora o processo de beneficiamento da 
bauxita seja feito no Brasil, isso não significa 
que os lucros se realizem aqui. A maioria do 
beneficiamento do alumínio no Brasil é rea-
lizada por empresas com controle acionário 
de estrangeiros. Entre elas destacam-se a maior 
beneficiadora de alumina do Brasil (Alunor-
te) – com 5,8 milhões de toneladas anuais e 
a segunda maior fábrica de alumínio (Albras), 
ambas localizadas no Pará e controladas majo-
ritariamente pela empresa norueguesa Hydro.

Aqui está o choque traumático entre o 
universo das “ficções” monetárias e a vida das 
pessoas e da natureza. A mineração é uma ativi-
dade absolutamente material, instalada em ter-
ritórios vivos. Necessita de trabalho humano 
(ainda que em pequena quantidade), de vias de 
transporte e escoamento. Consome, além dos 
próprios bens minerais, uma quantidade gigan-
tesca de água e energia. Concorre com Uni-
dades de Conservação, terras indígenas, comu-
nidades quilombolas, ribeirinhas, camponesas. 

Desequilibra mesmo as dinâmicas econômicas 
e demográficas nos lugares aonde chega. Im-
pacta as relações de gênero, constrói processos 
de urbanização não planejados e que instituem 
uma realidade de violência e insegurança em 
muitas cidades. Às vezes, ameaça patrimônios 
culturais, como no caso de Congonhas (MG).

Para aqueles números fazerem sentido e re-
luzirem como sucesso de um setor,  é neces-
sário calar sobre essa outra realidade. Em ver-
dade, para que aqueles lucros se realizem, pelo 
menos nessa escala, deve se omitir dos cálculos 
esses prejuízos socioambientais e também eco-
nômicos.

A atividade extrativa pode ser considerada 
a mais básica de todas as atividades. Trata se ape-
nas de retirar do fundo da terra ou dos aluviões 
substâncias que ali já se encontravam a milhões 
de anos. Ao mesmo tempo, nenhum minério 
tem valor em si mesmo, sua retirada está sem-
pre atada a outras atividades produtivas como a 
indústria, a agropecuária ou mesmo o entesou-
ramento de ativos financeiros, como fica evi-
dente no caso do ouro.

Por isso, uma mina nunca está sozinha. A 
ela vêm entrelaçada toda uma gama de empre-
endimentos logísticos que visam o escoamento 
dos minerais até os centros produtivos que o 
demandam, concatenando, dessa forma, redes 
globais de produção e circulação de mercado-
rias. A maioria dos países produtores de bens 
minerais compartilha uma triste “coincidên-
cia”: os centros produtivos onde os minerais 
são industrializados ou entesourados se encon-
tram fora de suas fronteiras. Dessa forma, a rede 
de produção minerária, no mais das vezes, se 
resume à mina, aos minerodutos ou ás ferrovias, 
às zonas de beneficiamento de baixa intensi-
dade tecnológica e aos portos. Observando os 
mapas, fica difícil negar que a estrutura da mi-
neração brasileira é voltada para o exterior. 

A essa rede de produção voltada para fora, 
se soma uma infraestrutura logística interna 
subordinada aos insumos (especialmente hídri-
cos e energéticos), ao beneficiamento básico 
e à gestão de rejeitos e estéreis, fundamentais 
para a operação da mina em si. Na fase atual 
do capitalismo, a infraestrutura logística não é 



30º20º10º

Mapas das Minas

10

vista como mais ou menos passiva frente à ati-
vidade produtiva em si. Ela mesma é negócio, 
com busca de rentabilidade, ações na bolsa. Os 
consórcios como a Norte Energia, ou as con-
cessões das estradas de ferrovias e rodovias ilus-
tram bem isso. Tal quadro amplifica o proble-
ma, pois estrutura uma espécie de destino para 
as economias cada vez mais primário exporta-
doras, no qual se articulam interesses poderosos 
e associados, estatais e privados.

Apenas a análise desse conjunto de em-
preendimentos e de suas sinergias e impactos 
acumulativos revela o cenário da mineração. 
Centrar os estudos ou as políticas públicas ex-
clusivamente na mina ou nos valores gerados 
pelo setor não faz qualquer sentido. A mina iso-
ladamente não existe. Porque mesmo do ponto 
de vista econômico, o minério isoladamente 
não tem valor nenhum, ele se valoriza apenas 
quando se relaciona com alguma demanda que 
vem do exterior da mina. 

Então, esse estudo, ainda que de forma 
amostral e preliminar busca revelar essa rede de 
produção/extração. Visa ainda a mostrar seus 
vínculos internos e tentar demonstrar como 
eles são subordinados por lógicas vindas do 
exterior. Para lidar com esse tipo de circuns-
tância, Milton Santos – genial geógrafo bra-
sileiro – cunhou a ideia de “corporatização” 
dos territórios. Isto ocorre quando a dinâmica 
global das corporações se instala nos territórios 
de forma vertical, substituindo as relações hori-
zontais ali constituídas, modificando os víncu-
los comunitários, a temporalidade, as interações 
políticas, as relações de gênero, as trocas cultu-
rais, as estruturas econômicas, enfim, trocando 
um ritmo e uma dinâmica mais baseada em re-
lações de solidariedade por outro, acelerado e 
competitivo ritmo da acumulação do capital.

Elegemos, considerando diferentes dimen-
sões e diversidade de empresas analisadas, nove 
empreendimentos e complexos minerários no 
norte e no sudeste do país. Escolhemos o mi-
nério de ferro e a bauxita devido à importância 
de cada uma para a extração mineral brasilei-
ra e porque movimentam grandes volumes de 
minérios, dependendo, por isso, de uma rede de 
escoamento significativa. 

Os mapas, elaborados pelos pesquisadores 
Eduardo Barcelos e Maria Green, articulam es-
calas que demonstram não apenas a dimensão 
dos empreendimentos minerários e suas redes 
logísticas, como também revelam o cruzamen-
to de dinâmicas territoriais e políticas diver-
sas. Com isso, se interconectam temporalidades 
distintas e diferentes formas de compreensão e 
vivência dos territórios. Se instauram conflitos 
entre formas de sociabilidade e mesmo entre a 
dinâmica de reprodução do capital e os ciclos 
ecológicos.

 Como se pode ver no mapa geral, onde 
demonstramos os complexos míneroportuá-
rios, cada mina ou sistema minerário estão as-
sociados a portos para escoamento. Observan-
do 6 estados – Amapá, Pará, Maranhão, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro – temos 
uma amostragem significativa desse sistema na-
cional de extração e exportação. Quatro portos 
fluviais, operando no Pará e Amapá, e seis por-
tos marítimos nos estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Maranhão.

Dos seis estados envolvidos, três deles não 
tem extração significativa dos minérios analisa-
dos aqui, o que reforça a noção de que os im-
pactos e a existência de atingidos pela extração 
mineral são muitos mais extensos do que su-
põem os processos de licenciamento ambiental, 
envolvendo um grande número de municípios. 

Outra característica que se pode apreender 
do conjunto dos mapas é a diferenciação entre 
o complexo minerário do norte e o do sudeste 
do país. Se nas minas da região amazônica os 
fluxos dos minérios são realizados, quase que 
exclusivamente, por ferrovias, no sudeste a rede 
de mineroduto começa a ganhar destaque ao 
lado do sistema ferroviário. 

Este estudo é, enfim, uma tentativa de cola-
borar com uma visão mais integral do signifi-
cado da mineração para o país a partir de uma 
abordagem crítica, mais centrada nos territó-
rios, pessoas, ecossistemas do que na lucrativi-
dade gerada pelo setor. Esperamos que possa 
contribuir para a construção de um outro pa-
radigma de uso do espaço, dos bens naturais e 
da tecnologia. 
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A concepção a que se refere a presente pesquisa cartográfica tem como base metodológica 
a análise multiescalar e temporal de dados espaciais e de feições geográficas, como recurso analítico 
para interpretar os conflitos territoriais envolvendo a indústria extrativa mineral. Para isso, procu-
rou-se construir uma representação imbricada de vários atributos espaciais (estradas, rios, constru-
ções, corpos d´água, empreendimentos, etc.) de forma a montar um único plano representacional 
(layout) conjugado por diferentes arranjos espaciais (e escalares) tematizados.

Na confecção dos mapas temáticos buscou-se representar múltiplas mediações e interseções 
existentes no processo de implantação, expansão e modernização dos complexos minero-portu-
ários selecionados na pesquisa, desde a articulação com as obras de infraestrutura (ferroviária, du-
toviária e de energia), unidades de conservação, terras indígenas, processos minerários e projetos 
industriais (termoelétricas) e de geração de energia (hidroelétricas).

Os dados espaciais utilizados foram tratados em ambiente SIG (Sistema de Informação Ge-
ográfica), sob o suporte do software ArcGIS 10.0 e de suas ferramentas de análise espacial aos 
processos de vetorização, rasterização e georreferenciamento de imagens de satélite e mapas te-
máticos. O datum geodésico SIRGAS 2000 e a projeção cartográfica UTM foram os parâmetros 
operacionais utilizados no SIG.

Nota
Metodológica

S

N

LO
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No que se refere as fontes de informação, a 
formação do banco de dados resultou da bus-
ca ativa de bases digitais cartográficas dispo-
nibilizadas em plataformas e redes oficiais de 
referência, organizadas em sistemas informa-
cionais abertos a consulta e acesso público. A 
prospecção e coleta de dados envolveu a busca 
sistemática de informações no IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio 
do acesso às bases planialtimétricas, nas escalas 
1:50.000 e 1:100.000 e das malhas político ad-
ministrativas municipais e estaduais; da oferta 
organizada de dados espaciais no âmbito dos 
Zoneamentos Econômico Ecológico Estadu-
ais, dos quais extraiu-se basicamente informa-
ções relativos ao uso do solo e meio físico; das 
bases hidrográficas da ANA (Agência Nacio-
nal de Águas), por meio da plataforma Hidro-
Web; da biblioteca de arquivos cartográficos 
do ambiente I3Geo do Ministério do Meio 
Ambiente, permitindo o acesso integrado e 
simultâneo a bases específicas de dados, desde 
a malha ferro-rodoviária e portuária, extraída 
do Plano Nacional de Logística e Transporte 
(PNLT), das terras indígenas a partir da FU-
NAI (Fundação Nacional do Índio) e das uni-
dades de conservação sob a gestão do ICMBio 
(Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade); dos dados geoespaciais orga-
nizados nos estudos de impacto ambiental de 
projetos e empreendimentos sob licenciamen-
to ambiental, conforme disponibilidade de da-
dos no ambiente SISCON, do IBAMA (Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis); da plataforma SIGMI-
NE, do DNPM (Departamento Nacional de 
Produção Mineral) para o mapeamento dos 
processos minerários; e dos dados da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica) para a 

representação de empreendimentos de energia 
(térmicas e hidroelétricas).

No caso dos dados do IBGE, particular-
mente foram utilizados arquivos no formato 
vetorial DGN, retirados de sua plataforma on 
line, e posterior conversão e tratamento dos da-
dos em formato SHP (shapefile). Para as demais 
bases, procedeu-se com o formato SHP. Para a 
série específica de dados denominados “Edifi-
cações”, no Mapa do Complexo da Mina de 
Alegria, as informações referem-se ao contexto 
da década de 1980, quando do mapeamento 
sistemático que disponibilizou as cartas planial-
timétricas na escala 1:50.000. Assim, especifica-
mente se trata de uma representação anterior 
ao empreendimento.

Em relação a temporalidade dos dados, vale 
ressaltar que, a exceção do IBGE, da qual as ba-
ses digitais remete aos anos 80, todas as demais 
bases utilizadas foram recentemente confeccio-
nadas, destacando as do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), que 
data o ano de 2002; das malhas rodoviárias, fer-
roviárias e portuárias retiradas do PNLT para 
o ano de 2008; das bases da FUNAI e IBAMA 
para o ano de 2010; das malhas municipais e 
estaduais do IBGE de 2007; dos estudos de im-
pacto ambiental de empreendimentos sob li-
cenciamento, conforme dados de 2010 a 2013 
e de dados atualizados dos processos minerários 
do DNPM.

Desta forma, a representação dos 
mapas possui, além de variadas bases, uma 
temporalidade distinta do que ocorre 
atualmente nas áreas atingidas pelos complexos 
mineradores mapeados, sinalizando para uma 
leitura multitemporal dos objetos geográficos 
representados.

Eduardo Barcelos e Maria Green
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Carajás
O Projeto Grande Carajás surge em 1980 ainda dentro dos marcos das “grandes obras” da di-

tadura militar brasileira. A avaliação do governo era de que, além de beneficiar cadeias produtivas 
nacionais, a exploração da mina também seria central para resolver a questão do financiamento 
externo do país. No entanto, se a iniciativa estava associada a resolução de problemas gerados pela 
escolha de um determinado projeto de desenvolvimento, também é verdade que desconsiderava 
quais possibilidades de articulação com a economia local seriam possíveis, bem como também 
não atentava para os efeitos negativos sobre a população regional da realização de tamanho em-
preendimento. Dessa forma, marcado por inúmeros conflitos ambientais, sociais e econômicos, 
Carajás é um ótimo exemplo de como um projeto de desenvolvimento pode servir a alguns en-
quanto a outros sobram apenas a possibilidade de resistência.

  Começando a operar em 1984, o Complexo Carajás possui uma grande diversidade de 
minerais (ouro, estanho, bauxita, manganês, níquel e cobre), entretanto a exploração do minério 
de ferro possui centralidade absoluta. Estimadas em 18 bilhões de toneladas, as reservas de ferro 
da região possuem alto teor de pureza e, na verdade, são consideradas as mais puras do mundo. 
A produção de minério de ferro em 1986 foi de 44,6 milhões de toneladas e passou por um 
processo de crescimento que tem seu ápice no começo da década de 2010 com a extração de 
109,8 milhões de toneladas, no momento em que há uma forte elevação do preço do minério no 
mercado internacional devido ao expressivo crescimento da China.
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 Uma especificidade do projeto em re-
lação às outras formas de exploração mineral 
no Brasil é que Carajás já nasce sob a égide da 
automação. Isso possui consequências para toda 
a região. Em primeiro lugar, quando o processo 
de extração se dá dessa forma ele é intensivo 
em capital, ou seja, se realiza necessitando de 
uma quantidade muito menor de trabalhadores 
do que nos casos tradicionais. Portanto, dimi-
nui a normalmente tão propagada capacidade 
de geração de empregos por partes dos inves-
timentos. Todavia, essa não é o único proble-
ma. Além da questão anterior, a automatização 
do processo produtivo dificultou ainda mais a 
possibilidade de existência de sinergias entre 
a realização do grande projeto e a economia 
local. Ou seja, no caso do Complexo Carajás 
evidencia-se a existência de uma economia de 
enclave exportador que é muito pouco capaz 
de impulsionar o desenvolvimento local da re-
gião.

Adicionalmente, considerando a pouca ca-
pacidade de essas formas de investimentos ge-
rarem um desenvolvimento autônomo a longo 
prazo, a exploração das minas gera uma série 
de consequências negativas para os trabalha-
dores da própria companhia e também para 
toda uma população que vive na região. Nor-
malmente marcados por acidentes e condições 
adversas, os trabalhares da Vale por muito tem-
po estiveram influenciados por uma ideologia 
colaboracionista, onde trabalhadores e em-
presa, supostamente, teriam objetivos comuns. 
Essa situação foi mudando ao longo do tempo 
e possuiu em 1989 um ponto de inflexão onde 
os trabalhadores realizaram uma greve pequena 
em tempo, apenas 5 dias, mas intensa em con-
teúdo político. Todavia, a privatização da em-
presa e os demais processos de reestruturação, 
especialmente o avanço das terceirizações, pe-
los quais passou a empresa na década de 1990 
modificaram novamente a situação.

 Já no que diz respeito as populações da 
região os impactos são diversos e estão asso-
ciados a diferentes fatores, sejam associados a 
própria extração e transporte do minério, ou 
mesmo as rápidas transformações urbanas pelas 
quais passam os municípios afetados pela ativi-

dade. Estas alterações, se consideradas em con-
junto, alteraram toda a forma de vida da região 
e introduziram uma nova dinâmica a vida dos 
habitantes.

 Eleita a pior empresa do mundo em 
20121, não faltam exemplos de conflitos en-
tre a Vale e a população local. A questão pa-
rece tomar proporções inimagináveis a ponto 
de existirem provas de que a empresa promova 
espionagem em movimentos sociais, ONGs e 
políticos da região. No caso de Carajás atual-
mente a maior origem dos conflitos estão asso-
ciados a Estrada de Ferro Carajás. Por ela passa 
o maior trem do mundo, com mais de 300 va-
gões e 3,5Km de comprimento. Gerando uma 
enorme poluição sonora, a ferrovia passa por 
25 municípios e já registra, até 2012, de 175 
mortes.

 No entanto, só se pode entender os 
conflitos no entorno de EFC se tivermos em 
vista a questão central dos conflitos da região: 
a disputa por terras. Protagonizando ações de 
resistência, os ex-garimpeiros de Serra Pelada 
fundam o MST na região e promovem uma 
mudança qualitativa na disputa política ter-
ritorial. O episódio da “Guerra da Ponte”, o 
massacre de Eldorado dos Carajás e as chacinas 
da Fazenda Urubá e da Fazenda Princesa são 
exemplos de finais trágicos de conflitos que 
ocorreram na região.

 Também conhecido como Massacre de 
São Bonifácio, o episódio da Guerra da Ponte é 
uma espécie de antecipação trágica da conhe-
cida chacina de Eldorado dos Carajás. Tendo 
ocorrido em dezembro de 1987, o evento se 
caracteriza por uma brutal repressão da Polícia 
Militar e do Exército, onde as reivindicações 
dos garimpeiros estavam associadas a reativação 
do garimpo de Serra Pelada e a melhores con-
dições de trabalho no garimpo em geral. A res-
posta do Estado brasileiro, personificado na or-
dem de repressão dada pelo então governador 
Hélio Gueiros, às demandas dos trabalhadores 
foi o alvejamento por cerca de 15 minutos 
(onde foram registrados disparos de metralha-
doras e fuzis) dos manifestantes que ficaram 
encurralados na Ponte Pista de Marabá. Ainda 
que os números oficias falem de apenas 9 mor-
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tes, há indícios de que por ocasião do massacre 
79 trabalhadores ficaram desaparecidos.

 O mais famoso massacre ocorrido foi 
o que ficou conhecido como Massacre de El-
dorado de Carajás. A tragédia ocorreu quando 
os sem-terra, visando pressionar o poder públi-
co para a realização de desapropriação de ter-
ras em favor da reforma agrária, organizaram 
uma manifestação com cerca de 1500 pessoas 
e fecharam a BR-155. Dezenove trabalhadores 
rurais foram mortos e há registros de que en-
tre esses 10 foram executados a queima roupa. 
A ordem para o massacre foi dada pelo então 
Secretário de Segurança Paulo Sette Câmara 
que, inclusive, autorizou a polícia a atirar nos 
manifestantes caso fosse necessário. Além disso, 
há indícios de que fazendeiros locais pagaram 
propina a polícia militar para realizar a repres-
são e de que a empresa Vale colaborou com o 
transporte das tropas.

 A chacina da Fazenda Urubá envol-
ve a morte de 8 trabalhadores ruais sem-terra 
(estando uma trabalhadora grávida) que foram 
executados, alguns antes torturados, por pisto-
leiros da região. Já o massacre na Fazenda Prin-
cesa envolve a execução de 5 trabalhadores e é 
mais um exemplo particular de violação de di-
reitos humanos. As vítimas foram sequestradas, 
torturadas por dois dias e logo após executada 
por tiros, o mandante da chacina foi o fazen-
deiro Marlon Lopes Pidde.

Além de todos os conflitos que surgem 

com a atual produção do Complexo de Carajás 
a questão pode se tornar ainda mais grave. O 
projeto de ampliação S11D deve praticamente 
duplicar a atual produção de minério de Cara-
jás. Sendo o maior investimento realizado pela 
Vale neste momento. A expectativa é de que os 
conflitos aumentem ainda mais. A duplicação 
da EFC deve gerar mais acidentes e, em relação 
a poluição ambiental, já há denúncias sobre a 
contaminação do lençol freático. 

 Dessa forma, o que podemos perceber 
é que há uma grande vinculação entre a atu-
ação das mineradoras no Pará, em especial a 
Vale, e do poder público que assume como seus 
os interesses de determinados grupos empre-
sariais. Isso se torna ainda mais prejudicial em 
se tratando da indústria extrativista, já que ela 
possui um grande potencial conflitivo em rela-
ção as populações locais.

 Assim, o cenário que estamos tratando 
é o de uma economia de enclave, onde vigora 
uma  dinâmica social que praticamente des-
considera os anseios e necessidades locais. Além 
dessas transformações, os empreendimentos da 
Vale na região geram uma série de conflitos 
que, devido a assimetria de poder entre os su-
jeitos, resolvem-se normalmente a favor da 
empresa que, além de tudo, vale-se de sua in-
fluência política e poder econômico para co-
locar o poder público a serviço dos interesses 
particulares.
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O Mapa

O Complexo Minerador de Carajás se lo-
caliza no estado do Pará e, mais especificamen-
te, na Floresta Nacional de Carajás, uma área 
de proteção ambiental que foi instituída como 
uma Unidade de Conservação de Uso Susten-
tável.

 Não custa lembrar, ainda que a questão 
seja abordada em outros momentos da publi-
cação, que o estado em questão possui grande 
número de unidades de conservação, seja de 
uso sustentável ou de proteção integral, e tam-
bém um número considerável de terras indíge-
nas demarcadas. A variação de cores no mapa 
permite que se possa, mais uma vez, perceber 
o quão tenso podem ser os potenciais conflitos 
em torno da disputa territorial.

 No que tange a localização da ativida-
de de exploração, podemos verificar, no mapa 
ampliado do complexo minerador, a existên-
cia um grande número de minas que estão em 
atividade há variados tempos. Na região pró-
xima a essas minas e, portanto, sofrendo uma 
grande influência da atividade, concentram-se 
algumas cidades. A cidade que sofre as maio-
res consequências é a de Parauapebas que, sob 
forte pressão e distorções econômicas geradas 
pela mineração, é o município brasileiro como 
maior saldo exportador. A taxa de homicídios 
nesse município é reveladora do caos social que 
se instala em plena Amazônia. Enquanto a mé-
dia nacional, em 2012, foi de 29,04 homicídios 
para 100 mil habitantes, em Parauapebas foram 
78,75 homicídios para 100 mil habitantes.

 A atividade de exploração do minério 
de ferro passa por um grande número de pro-

cessos que podemos ver no quadro descritivo 
abaixo, entre os quais podemos destacar os mo-
mentos das variadas britagens até a etapa final 
da filtragem. Depois dessa fase inicial de pro-
cessamento, o minério está preparado para ser 
transportado.

 Esse transporte se dá em um primeiro 
momento através da Estrada de Ferro Carajás 
(EFC). Saindo do município de Parauapebas e 
tendo seu destino final no Maranhão, na cidade 
de São Luís, a estrada possui 892Km e é ope-
rada pela Vale. Embora essa ferrovia também 
transporte passageiros, cerca de 1500 por dia, 
sua atividade principal é o minério, sendo sua 
capacidade de transporte de 130 milhões de 
toneladas por ano. Depois de viajar por todos 
esses quilômetros, o minério chega ao Termi-
nal Portuário de Ponta da Madeira, onde segue, 
majoritariamente, para exportação.

 Apesar de já ser a maior mina de ferro 
do mundo, os investimentos da Vale na região 
estão crescendo e a empresa planeja duplicar 
suas explorações. É neste cenário que surge o 
S11D, maior investimento da Vale no momento 
e maior investimento do mundo em explora-
ção de minério de ferro. Como consequências 
do aumento da atividade estão previstas a am-
pliação de um grande número de trechos da 
EFC, o remodelamento de uma série de outras 
ferrovias e a ampliação do Terminal da Madei-
ra. Este novo projeto operará quase que exclu-
sivamente por máquinas e correias de transpor-
te, não utilizando, por exemplo, caminhões fora 
de estrada em sua operação.
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Complexo portuário do 
Maranhão / Porto Ponta 
da Madeira

Localizado na margem leste da Baía de São 
Marcos, o porto Ponta da Madeira, convive 
com outros importantes terminais portuários 
nessa Baía, como o porto de Itaqui e o da Alu-
mar. As operações no Píer 1 desse porto tive-
ram início em 1985, permitindo o escoamento 
das primeiras toneladas de minérios extraídos 
da mina de Carajás. Em 1994, o píer 2 iniciou 
sua operação e, em 2003, com o aumento da 
extração de minério de ferro foi inaugurado o 
píer 3. A operação do projeto S11D, que dupli-
cará a capacidade de extração mineral do com-
plexo Carajás, também requer a ampliação do 
porto Ponta da Madeira. Essa ampliação se dará 
com a inauguração do Píer 4.

Em 2013, foram embarcados para exporta-
ção mais de 107 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro por este complexo portuário, de 
um total de volume exportado de 117 milhões 
de toneladas, mostrando a centralidade das ex-
portações minerárias. As importações totais 
realizadas nesse complexo portuário foram de 
pouco mais de 9 milhões de toneladas. Reve-
lando a lógica primário exportadora da nossa 
rede de produção minerária.

Desde a década de 70 o porto vem causan-
do importantes impactos socioambientais. Para 

sua instalação foi necessário remover diversas 
famílias de pescadores artesanais. O processo 
de remoção impactou fortemente a atividade 
pesqueira e subordinou as pessoas a uma dinâ-
mica de injustiça ambiental. A mais clara foi o 
assentamento de parte dessas famílias sobre um 
antigo lixão o que gerou a necessidade de mais 
um reassentamento, fragilizando ainda mais os 
laços comunitários.

A partir de 20082, com o início da instala-
ção do Píer 4 os casos de violações de direitos 
socioambientais se tornaram ainda mais graves. 
As atividades do porto, a poluição das águas 
com o aumento do fluxo de embarcações, o 
fechamento da pesca na área do quebra-mar, 
vêm causando impactos ainda maiores para 
a pesca artesanal e para a dinâmica da fauna 
marinha como um todo. Em 2009 mais de 70 
pescadores ajuizaram uma ação contra a Vale 
por danos morais e materiais. A Vale não reco-
nheceu parte dos pescadores impactados pelo 
projeto, recusando-se a dar indenização a es-
tes e vem indenizando apenas 54 pescadores 
com valores que variam de R$1.500,00 a um 
salário-mínimo. 
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 O Projeto Mina de Juruti tem início em meados dos anos 2000. Realizado pela transna-
cional Alcoa, ele tem como única atividade a exploração de bauxita. Por a sua realização se dar em 
marcos posteriores a ditadura e também por já haver uma memória coletiva da população local 
em relação aos danos da atividade mineradora e pela existência de ações organizadas frente ao 
projeto, a Alcoa adotou uma nova estratégia de construção de consenso para conseguir de imple-
mentar na região.

 É exatamente nesse contexto que é realizado o estudo sobre as possibilidades de desenvol-
vimento local denominado “Juruti Sustentável”. Segundo a empresa o objetivo seria executar um 
projeto que tivesse 4 grandes preocupações: i) participação social ampla visando a elaboração de 
um plano de desenvolvimento sustentável do município; ii) a necessidade de perceber que Juruti 
se insere em contexto territorial e regional específico; iii) interações entre as experiências locais 
e globais, que permitiriam a reprodução do modelo em outras localidades; iv) internalização por 
parte da empresa dos valores sociais que seriam os característicos da ‘nova’ forma de atuação.

 Com o objetivo de dar consequência prática a esses valores a empresa concretizou três 
iniciativas principais: o Fundo Juruti Sustentável, os Indicadores de Juruti e o Conselho Juriti Sus-
tentável. A articulação dessas três iniciativas é o que permitiria a construção e execução de uma 
agenda de desenvolvimento territorial.

Juruti
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 O Conselho Juruti Sustentável (Con-
jus) é uma estratégia que tem como objetivo 
mapear e construir iniciativas em torno dos 
possíveis consensos entre os diferentes sujei-
tos: população da região, prefeitura municipal 
e mineradora. No entanto, as informações da 
população acerca das possibilidades e obje-
tivos do conselho ainda são escassas e prova-
velmente isto está associado a forma como ele 
foi implementado, isto é, de cima para baixo 
com pouca participação tanto da administra-
ção local quanto dos que serão potencialmente 
mais afetados pelas atividades. Em linhas gerais, 
todos os sujeitos envolvidos veem no Conjus 
uma iniciativa que pode facilitar o diálogo, mas 
que, na prática, o conselho ainda possui diversas 
falhas e é pouco atuante.

 Já os Indicadores Juruti objetivam 
acompanhar a dinâmica dos processos na re-
gião ao longo do desenvolvimento da mine-
ração. Tendo referencial em alguns indicadores 
internacionais como, por exemplo, o Índice de 
Desenvolvimento Humano e o Índice de Gini, 
o projeto também tentaria considerar variáveis 
importantes localmente. Uma das falhas apon-
tadas no projeto é que os indicadores não foram 
construídos e avaliados antes da construção da 
mina, o que acaba dificultando a possibilidade 
de comparação e avaliação de impactos.

 Além disso, a criação do Fundo Juruti 
Sustentável visaria o financiamento de projetos 
locais que estivessem associados ao desenvol-
vimento da região de forma independente da 
mineração. Todavia, as necessidades legais e bu-
rocráticas para se ter acesso ao fundo são apon-
tadas como sérias dificuldades, já que a maioria 
dos atores locais não possui experiências histó-
ricas nesse tipo de interação. Adicionalmente, 
verifica-se que a lógica de projetos pode, em 
alguns casos, incentivar um comportamento 
individualista que acaba por gerar conflitos en-
tre os próprios moradores.

 Em todo caso, ainda que a experiência 
seja recente e que não se possa fazer afirma-
ções taxativas sobre seus sucessos ou fracassos, 
no sentido de que as mineradoras possam esta-
belecer uma nova relação territorial que con-
sidere seriamente o desenvolvimento local da 

região, já se pode tirar a conclusão de que a 
organização de processos de resistência e or-
ganização dos sujeitos sociais prejudicados pela 
atividade mineradora podem fazer com que as 
empresas, ao menos em aparência, sejam obri-
gadas a dialogar de uma forma mais aberta e 
responsável com os atores locais.

 Mesmo com essas iniciativas das em-
presas, a atividade ainda gera consequências 
que se refletem em conflitos expressivos e foi 
alvo de resistências por parte dos moradores. 
Consequência direta da ida da empresa para 
o município, o crescimento urbano desorde-
nado é um dos exemplos de reclamação dos 
moradores. Com o aumento da população, os 
já caóticos serviços públicos, como saneamento 
básico, continuam tendo uma qualidade muito 
precária ou são inexistentes. Não são escassos, 
inclusive, casos de esgoto a céu aberto em Ju-
ruti. Adicionalmente, há denúncias de morado-
res da região que afirmam que a Alcoa despeja 
esgoto do alojamento de seus funcionários sem 
o tratamento adequado.

 Outra questão bastante conflitiva é a 
territorial. Ainda que considerando as supos-
tas iniciativas de desenvolvimento sustentável 
da empresa, o conflito territorial, enquanto a 
mineração existir, parece ser uma questão in-
superável. As possibilidades de negociação en-
tre empresa e populações locais quase sempre 
envolve a remoção de famílias que viviam na 
região há grandes períodos de tempo e que, 
majoritariamente, não negociam em termos 
monetários, ou seja, forma-se um impasse. Em 
Juruti aconteceu o mesmo. Em primeiro lugar 
porque a ferrovia que transporta o alumínio 
passava por dois projetos de assentamentos de 
agricultores criados pelo INCRA. Além dis-
so, também por haver remoções na ocasião da 
construção do porto, localizado no bairro Terra 
Preta.

 O assentamento de Socó, onde as famí-
lias receberam R$0,24/m² pela expropriação 
territorial em um acordo entre empresa e sin-
dicatos em que a população local reivindicava 
R$3,00/m², é composto por 420 famílias das 
quais 43 foram removidas. Já no caso do Proje-
to de Assentamento Extrativista (PAE) dirigen-
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tes locais afirmam que cerca de 80% do miné-
rio que a Alcoa pretende extrair estão dentro 
da área que deverá sofrer um desmatamento de 
ao menos 50 mil hectares em uma região de 
floresta densa.

 O caso também foi alvo de processos 
judiciais. Apontando diversas falhas nos rela-
tórios  produzidos pela CNEC Engenharia, 
empresa contratada pela Alcoa para avaliar os 
impactos ambientais do empreendimento na 
região, os Ministérios Públicos Federal e Esta-
dual entraram com uma ação onde era contes-
tada a capacidade de licenciamento por parte 

da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Na 
avaliação dos promotores o licenciamento de-
veria ser dado pelo Ibama, já que os impactos 
da obra ultrapassam em muito as fronteiras do 
Pará.

 E, por fim, em 2009 parece ter ocorri-
do um dos momentos de embate mais intenso. 
Nesse ano diversas famílias ribeirinhas realiza-
ram um bloqueio, que contava com aproxima-
damente 1500 pessoas, da estrada, do porto e da 
ferrovia que integram o complexo da empre-
sa. O protesto objetivava a realização de uma 
maior discussão social entorno dos impactos 
gerados pelo Alcoa.
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O Mapa

 A Mina de Juruti localiza-se no Pará, 
um dos mais ricos estados brasileiros em ter-
mos de biodiversidade devido a Floresta Ama-
zônica. Além disso, a unidade federativa em 
questão também possui um grande número de 
populações tradicionais, principalmente indí-
gena, que frequentemente entram em conflitos 
territoriais com o setor minerador.

 Ao observar o mapa ao lado, do Esta-
do do Pará, podemos ter a dimensão do que 
isso significa em termos espaciais. Em verde são 
destacadas diversas Unidades de conservação 
de Proteção Integral (UC – Proteção Integral) 
que ocupam uma parte substantiva do mapa, 
bem como podemos verificar, em verde mus-
go, diversas outras Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável (UC – Uso Sustentável). Já no 
que diz respeito as terras indígenas, que cons-
tam no mapa em laranja, percebe-se que elas 
não são desprezíveis em termos territoriais e, 
muitas vezes, são palcos de importantes confli-
tos na região.

 O município de Juruti, por sua vez, está 
cercado por Ucs e terras indígenas. Além disso, 
ao olharmos o mapa ampliado do município 
podemos perceber, através da identificação dos 
Processos Minerários, em verde claro, o quão 
acirrada pode ser a disputa territorial entre mi-

neradoras, Ucs e terras indígenas. O número 
de regiões mineradores perpassa não só uma 
grande parte do município, como também um 
área geográfica do seu entorno que, sem dúvi-
da, geram impactos em Juruti.

 O projeto da Alcoa da Mina de Juruti 
ocupa um espaço na cidade que podemos ver 
ampliado no Plano Diretor da mina. O com-
plexo dessa mina é composto por platôs, usina 
termoelétrica, correia transportadora, estrada, 
adutora, ponto para britagem primária, ferro-
via, lagoa de espessamento, área industrial para 
tratar o alumínio e bota fora.

 Os platôs são as áreas de lavra, onde 
propriamente ocorrem as atividades para a ex-
tração direta do minério. Depois de extraídos 
o minério passa por um processo de britagem 
primária onde através de atividades mecânicas 
o seu tamanho é reduzido a minérios menores. 
O momento posterior é aquele onde ocorre o 
transporte para a área industrial, local onde re-
aliza-se um beneficiamento inicial na bauxita. 
Depois desta etapa o minério embarca na fer-
rovia acessória da mina que o leva até o Porto 
de Juruti, que fica às margens do Rio Amazo-
nas e, portanto, pode ser exportado através de 
via marítima.
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Porto de Juruti

 O Terminal Portuário de Juruti respon-
de pelo escoamento da totalidade da bauxita 
extraída na mina administrada pela ALCOA. 
Possui 230 metros de extensão por 23 metros 
de largura e se localiza na margem direita do 
rio Amazonas, à 2 Km da sede do município. 
Possui 13,5 metros de calado e está adaptado 
para receber navios Panamax com capacidade 
de 75 mil toneladas de carga. 

 O destino principal dos minérios ali 
extraídos é destinados ao porto de São Luís, no 
Maranhão, para beneficiamento e exportação. 
A produção de Juruti está voltada para o abas-
tecimento da Alumar na capital maranhense. 
A viagem até lá dura 80 horas, percorre 1.600 

Km e faz parte do corredor Solimões-Amazo-
nas que é uma das principais vias brasileiras de 
navegação interna. Esta via também é respon-
sável pelo tráfego da bauxita vinda da mina da 
MRN, localizada em Oriximiná.

 O primeiro navio a sair carregado do 
porto de Juruti com destino a São Luís foi o 
Norsul Camocim, em outubro de 2009. Na 
ocasião, o cargueiro de 199 m de comprimento 
e 30 m de largura desembarcou 43 mil tonela-
das de bauxita.

 Em 2013, a mina de Juruti transportou 
até o porto de São Luís cerca de 4,4 milhões de 
toneladas de bauxita. 
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 Minas Gerais é o estado responsável pela maior extração mineral do país, cerca de 60% de 
todo o minério de ferro nacional sai da região. Tendo uma área de aproximadamente 7000 Km² a 
região que estamos mostrando no mapa ao lado é conhecida como Quadrilátero Ferrífero. Com 
uma produção majoritária de minério de ferro, também podemos encontrar em suas fronteiras 
ouro, manganês, topázio, esmeralda e diversos outros minerais.

 A região tem uma enorme importância na história da formação social brasileira. Em pri-
meiro lugar, a exploração de ouro em Minas Gerais nos séculos XVII e XVIII representou a pri-
meira empreitada de colonização do território brasileiro, ocupado anteriormente somente em sua 
faixa litorânea. Além disso, as explorações minerais caracterizaram todo um período econômico 
denominado “Ciclo do ouro” e, principalmente, após 1950 passaram a ter novamente uma grande 
importância na composição do PIB da região, com os municípios do Quadrilátero representando 
26,8% do total produzido no estado.

 Dentro do Quadrilátero localizam-se 24 municípios e 22% do total da população de 
Minas Gerais. Além de Belo Horizonte, cidades importantes como Ouro Preto e Juiz Fora estão 
em seu interior. A descoberta de minérios na região, inicialmente no século XVII e também no 
período posterior a 1950, foi o que deu o tom da urbanização e da vida social nas cidades. Ainda 
que outras atividades, como, por exemplo, a agricultura, existam na região, o setor mineral ocupa 

Quadrilátero Ferrífero
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de longe o papel central. Existem, no entanto, 
outras atividades inseridas na cadeia produtiva 
do ferro, como siderúrgicas que formam aquilo 
que ficou conhecido como “vale do aço”.

 O fato de uma parte expressiva da arre-
cadação de uma série de municípios do estado 
vir da renda da mineração faz com os prefeitos 
da região tenham uma forte articulação com a 
Vale e, portanto, estejam em sintonia com um 
modelo de desenvolvimento que tem na mi-
neração uma atividade central. Isso sem dúvida 
faz com que a resistência aos avanços minera-
dores e a denúncia das consequências negativas 
de sua implementação sejam ainda mais difíceis 
em Minas Gerais do que em outras regiões. 
Neste estado as relações entre empresas mine-
radoras e poder público são ainda mais claras, o 
que faz com que frequentemente prefeituras e 
governos virem meros representantes do negó-
cio da mineração.

 Uma das consequências mais graves da 
mineração no estado é a alteração paisagística 
e territorial provocada. É conhecido o caso, da 
Mina de Águas Claras, onde por um erro de 
projeto a escavação acabou por alcançar o len-
çol freático. Isso provocou um vazamento de 
água para a superfície, formando o “lago” mais 
profundo do mundo, com cerca de 200m. O 
incidente se torna ainda mais trágico se lem-
bramos que isso ocorreu ao lado do Parque 
Municipal das Mangabeiras e  que as conse-
quências do vazamento ainda são imprevisíveis 
e podem afetar todo o ecossistema da região. 
Ainda que a Serra do Curral tenha sido recen-
temente tombada, muitos avaliam que as con-
sequências dificilmente serão reversíveis em 
sua integralidade.

 O Pico do Itabirito é outro exemplo 
desse tipo de atitude predatória em relação a 
paisagem e ao meio ambiente. Há registros de 
que diversas nascentes aquíferas no entorno da 
região minerada secaram após o início das ati-
vidades e, além disso, uma pilha de dejetos com 
mais ou menos 50 metros de altitude afeta as 
possibilidades de visão do pico. Rodeado por 
crateras e tratores a mineração tornou a paisa-
gem local praticamente irreconhecível.

 A devastação também chega a Belo 

Vale. Há indícios de que não foram tomadas 
iniciativas de reflorestamento em áreas que fo-
ram afetadas pela mineração no município. A 
Serra do Moeda  está significativamente pre-
judicada e, em 2005, a Vale promoveu, segundo 
ambientalistas, uma devastação de cerca de 70 
hectares de Mata Atlântica para expandir um 
depósito de estéril e construir uma barragem 
subterrânea.

 Protestos também foram realizados em 
Mariana por conta das intenções de reativação 
da Mina Del-Rey. Ela se localiza próxima a re-
giões urbanas e ao centro histórico da cidade e 
a 1Km do sítio arqueológico do Gogô. Adicio-
nalmente Mariana é considerada monumento 
nacional e o morro onde a mina está localiza-
da possui 4 aquíferos que são responsáveis por 
40% do abastecimento da cidade.

 Fato que também não deve ser es-
quecido é que no quadrilátero se concentram 
aproximadamente 95% dos aquíferos que abas-
tecem da região de Belo Horizonte e proximi-
dades. Assim, a atuação da indústria mineradora 
na região gera insegurança em relação ao pro-
vimento de água, porque o setor em questão 
além de fazer uso de grandes quantidades desse 
recurso natural ainda é significativamente pe-
rigoso em relação a sua preservação o que, por 
sua vez, pode impedir o seu uso para consumo 
humano.

 Soma-se a tudo isso as intenções da Vale 
de levar a frente um grande projeto em uma 
das áreas mais preservadas do quadrilátero. O 
empreendimento Apolo, localizado na Serra do 
Gandarela, pode colocar em risco aquíferos que 
são fundamentais sobre uma dupla ótima: por 
um lado são estratégicos para o abastecimento 
da região urbana mais densa de Minas Gerais e, 
por outro, também irrigam importantes partes 
da Mata Atlântica que ainda são razoavelmente 
preservadas. Considerando todo esse alarman-
te cenário é que surgiu a proposta de criação 
do Parque Nacional das Águas do Gandarela 
que, todavia, sofre com pressões rotineiras que 
criam impedimentos a sua concretização.

 A situação também é preocupante no 
caso da Mina de Capão Xavier, no município 
de Nova Lima. O projeto está localizado na ba-
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cia hidrográfica responsável pelo abastecimen-
to de cerca de 300.000 pessoas e, segundo rela-
tório produzido como parte do licenciamento 
ambiental, está previsto que córregos da região, 
a depender do caso, possam ter suas vazões re-
duzidas a valores que representam 40% ou 20% 
dos iniciais. A principal resistência à imple-
mentação da mina é realizada pelo Movimen-
to Capão Xavier Vivo que produz relatórios e 
informações que visam aprofundar o debate e 
se contrapor as análises realizadas, direta ou in-
diretamente, pela Vale.

 Os conflitos e situações alarmantes não 
são menores em Itabira. Cidade conhecida 
como o berço da Vale, os moradores da região 
acusam a empresa de ter gerado uma série de 
impactos socioambientais. Segundo contas re-
alizadas pelo próprio município, os prejuízos 
seriam quase da ordem de US$ 1 bilhão. Além 
disso, no presente caso ainda temos outro fator 
original: a preocupação em relação aos impac-
tos econômicos do fim da mineração na região. 
Sendo o local de economia pouco diversificada 
e muito dependente do setor extrativista, agen-
tes da município, mesmo que tendo em vista 

todos os sérios impactos causados pela ativi-
dade da empresa, estão bastante preocupados 
com um futuro que pode envolver o fim das 
atividades de exploração do ferro. Abre-se a 
possibilidade de Itabira se tornar uma “cidade 
fantasma”.  Itabira, de fato, como diria seu mais 
ilustre cidadão, “é apenas um retrato na pare-
de”.

 Dessa forma, o que se pode perceber 
é que a atuação da Vale em Minas Gerais, em 
particular no Quadrilátero Ferrífero, é uma 
grande fonte de conflitos socioambientais. Do 
ponto de vista econômico, a existência de um 
setor altamente intensivo em tecnologia, no 
caso a atividade de mineração, não é capaz de 
gerar sinergias com as economias locais o que, 
repetindo diversos outros exemplos, pode levar 
à formação de enclaves. Assim, o que se pode 
avaliar é que a indústria mineral coloca uma 
série de impedimentos, que podem ser consi-
derados quase intransponíveis, para a existên-
cia de uma dinâmica de desenvolvimento local 
sustentável de longo prazo que possa atender a 
demandas e anseios da população local.
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O Mapa

 O Quadrilátero Ferrífero é a região 
mineradora mais importante do país. Locali-
zado no estado de Minas Gerais, a exploração 
de minério da região concentra-se em grande 
medida, devido a qualidade e quantidade, na 
formação geológica Grupo Itabira, ressaltado 
no mapa do lado.

 O Complexo Sistema Sul/Sudeste, de-
nominação utilizada pela companhia explora-
dora, a Vale, para nominar a região, é dividido 
em dois complexos: o Departamento de Ferro-
sos Sudeste e o Departamento de Ferrosos Sul. 
Essa divisão possui, do ponto de vista logístico, 
diferenças importantes.

 O minério produzido no Departa-
mento Sul é escoado através da Ferrovia Ma-
lha MRS Logística, que sai de Minas Gerais 
e chega ao Rio de Janeiro. O minério é ex-
portado através do Porto de Sepetiba e pelo 
Terminal Portuário de Guaíba, ambos tendo a 
exportação de minério como suas atividades 

principais. Assim, todo o minério produzido 
pelo Departamento Sul é exportado através de 
terminais do Rio de Janeiro.

 Em relação as atividades do Depar-
tamento Sudeste temos uma outra forma de 
escoamento da produção. Ela se dá principal-
mente através da Estrada de Ferro Vitória Mi-
nas – EF-262, controlada pela Vale e destacada 
ao lado, mas também conta com o auxílio de 
uma série de outros trechos ferroviários que 
também podemos visualizar em roxo no mapa. 
Além dessas ferrovias, também pode-se desta-
car o Mineroduto Samarco/Vale. Depois dos 
trajetos em terra o minério é exportado através 
de diversos terminais portuários. O Porto de 
Ubu é por onde se dá a exportação do minério 
que chega através do Mineroduto, já o Porto de 
Tubarão, o maior do mundo em exportação de 
minério, também controlado pela Vale, é aces-
sado através da malha ferroviária, bem como o 
Porto de Vitória e o Porto de Aracruz.
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Tubarão – ES

O Porto de Tubarão, inaugurado em 1966, 
foi concebido por Eliezer Batista e é contro-
lado pela Companhia Vale do Rio Doce. Está 
localizado na Ponta de Tubarão na Baía de Vi-
tória. É o maior porto de exportação de miné-
rio de ferro do mundo e permite o acesso de 
navios Graneleiros de grande porte (Very-Large 
Ore Carriers (VLOC), Ultra-Large Ore Carriers 
(ULOC), e Ore Oil (O/O)).

Em janeiro de 2011, iniciou-se uma draga-
gem de aprofundamento do calado do termi-
nal, com o propósito de oferecer acesso a em-
barcações com calado de 25,3 metros no Píer 
II e no Terminal de Carvão do Porto de Praia 
Mole. Um aumento de 600 metros na extensão 
do canal de acesso e uma ampliação de 130 
metros na bacia de evolução. Estima-se a mo-
vimentação de cerca de 7 milhões de m³ de 
dejetos que serão retirados do fundo do mar.3

Os impactos negativos da dragagem e da 
disposição do sedimento dragado sobre a bio-
diversidade marinha regional foram indagações 
originadas no processo de licenciamento am-
biental da ampliação do porto. Ambientalistas, 
pescadores e moradores da região questiona-
ram diversos aspectos do projeto como a loca-
lização da área de bota-fora, os danos causados 
aos manguezais da Baía de Vitória, a toxicidade 
dos sedimentos e possíveis danos ao meio bió-
tico e abiótico, com reflexos sobre a pesca e o 
lazer na área de influência do empreendimento 
e a falta de divulgação pública e participação 
de entidades de pescadores, conselhos locais e 
mesmo de agentes públicos, especialmente so-
bre a forma e o local onde se realizará o despe-
jo do material dragado.

 Em 2013, o TUP CVRD Tubarão–ES 
movimentou 110,5 milhões de toneladas de 
cargas, sendo a instalação portuária de maior 
volume no país. Especialista no transporte 
de minério de ferro, tal produto representou 
92,6% de todas as operações do terminal. Em 
junho de 2013, o processo de dragagem do 
porto permitiu o primeiro carregamento total 

de um navio do tipo Valemax, o maior mine-
raleiro do mundo, com capacidade de 400 mil 
toneladas. 

Porto de Itaguaí (Sepetiba)

O Porto de Sepetiba, hoje Porto de Itaguaí, 
foi inaugurado no dia 7 de maio de 1982. Ini-
cialmente foi voltado para a operação dedica-
da à descarga de alumina para a Valesul, carvão 
para a Companhia Siderúrgica Nacional e ao 
complexo industrial de Santa Cruz. No último 
período, a instalação da Companhia Siderúrgi-
ca do Atlântico (TKCSA) recolocou o proble-
ma da injustiça ambiental nessa região, subme-
tendo milhares de pessoas a problemas de saúde 
e territoriais.

O porto possui uma área operacional de 1,8 
milhão de metros quadrados, incluindo uma área 
significativa para estocagem de minérios. Fica a 
90 quilômetros do Rio de Janeiro e a 60 milhas 
marítimas do Porto do Rio. A Companhia Docas 
do Rio de Janeiro é responsável pela administra-
ção da parte pública do porto que conta também 
com Terminais de Uso de Privado, com destaque 
pelos operados pela Vale. 

Em 2013, o complexo portuário de Itaguaí 
movimentou mais de 90 milhões de toneladas 
de minério de ferro. A movimentação de mi-
nério de ferro no porto de Itaguaí corresponde 
a 97,6% de toda a exportação de mercadorias 
realizada pelo Porto.

A história desse porto está associada a um 
dos maiores desastres ambientais do Brasil. Des-
de a década de 60 até os anos 90, quando faliu, 
a Companhia Ingá Mercantil produzia zinco 
de alta pureza. Os metais pesados e rejeitos des-
se processo eram depositados em uma “bacia” 
de 260 mil m². Em 1996, com a ação de fortes 
chuvas, os diques de proteção da indústria se 
romperam provocando um dos maiores desas-
tres ambientais da história do Rio de Janeiro, 
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lançando metais pesados que contaminaram a 
Baía de Sepetiba. Após a falência da empresa, 
em 1998, o abandono da área e a desrespon-
sabilização pública e privada pelo problema 
aprofundaram os danos ambientais na área.

Como é possível ver no mapa, a Baía de 
Sepetiba é uma importante zona pesqueira, 
abrigando colônias de pescadores e rotas de 
pesca que com o processo de instalação de no-
vos empreendimentos se tornam cada dia mais 
prejudicados.

Terminal Ilha do Guaíba

O Terminal da Ilha Guaíba foi inaugura-
do em 1973 com a denominação do terminal 
como TIG – Terminal da Ilha Guaíba. Está lo-
calizado na parte Leste da Baía da Ilha Grande, 
voltada para a barra de entrada e bem no início 
da Baía de Sepetiba. A Ilha Guaíba está situada 
bem próxima à costa e fica ligada ao continente 
por uma ponte ferroviária por onde recebe o 
minério, não havendo ligação por via rodovi-
ária. 

Este Terminal é operado pela mineradora 
Vale e reponde por parte dos embarques de 
minério de ferro da companhia, vindos do Sis-
tema de Ferrosos Sul da companhia, localizado 
em Minas Gerais.

Terminal de Itaguaí 

Usado para movimentar minério de ferro 
extraído em Minas Gerais pela companhia Vale, 
o terminal de Itaguaí localiza-se no Porto de 
Sepetiba, e é operado por uma subsidiária pró-
pria, a Cia. Portuária Baía de Sepetiba (CPBS). 
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Oriximiná

 A cidade de Oriximiná, no oeste do estado do Pará, sofreu o primeiro processo de ocupa-
ção em 1877, à margem esquerda do Rio Trombetas.  Seu território sofreria um impacto muito 
maior a partir de 1971, quando as grandes jazidas de bauxita da região atrairam uma intensa ativi-
dade econômica.  À época, o grupo Aluminium Company of Canada  (ALCAN) descobriu a jazi-
da. Mas foi no fim da década de 1970, impulsionada pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(II PND)  do governo Ernesto Geisel, que a exploração de bauxita se solidificou. Como descreve 
Luiz Jardim de Moraes Wanderley, mestre em Geografia pela UFRJ, devido à divergência com as 
diretrizes brasileiras em relação ao projeto, que não concordava com o fato da empresa se consti-
tuir apenas por capital estrangeiro, a transnacional paralisou o projeto no ano seguinte. Em 1975, 
foi criada então empresa Mineração Rio do Norte (MRN), que até hoje atua naquele território. 
Wanderley pontua que a MRN já começou seu negócio violando direitos de comunidades qui-
lombolas. “Durante a instalação da mineração as comunidades foram ignoradas. As áreas ocupadas 
para alocar a company town , assim como os platôs, que se tornariam minas, foram consideradas 
espaços vazios, onde não havia habitantes e nem uso da terra. A empresa criou a visão de que fora 
ela a primeira a ocupar a região, até mesmo antes dos negros ali habitarem”.
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Wanderley narra ainda a primeira dester-
ritorialização sofrida pelos quilombolas. Ela 
ocorreu quando 90 famílias fizeram um acordo 
com a mineradora para saírem de seu próprio 
território, após indenização irrisória. Somando 
aos 65.552 ha de terras para lavra concedidas 
pelo governo federal, a empresa adquiriu uma 
posse de 400 ha, mediante um pagamento aos 
quilombolas, e solicitou 87.258 ha ao INCRA, 
em 1977. Esta posse incluía inclusive a co-
munidade de Boa Vista, localizada na margem 
esquerda do rio, ao lado de Porto Trombetas. 
Apesar de não terem sido removidas, as famí-
lias ali residentes foram proibidas de caçar, fazer 
roçado e coletar castanha ou qualquer produto 
da floresta. Tiveram seu território e seu direito 
de circular limitados com o fim do acesso aos 
platôs com castanhais, concedidos para lavra, 
e com a construção da company town Porto 
Trombetas. 

 Em 2013, a MNR extraiu mais de 17 
milhões de toneladas de rocha de cor averme-
lhada. Ali, com expectativa de vida útil de 50 
anos, encontra-se distribuída em três minas a 
terceira maior reserva de bauxita do mundo, 
inferior somente às da Austrália e Guiné. Atual-
mente composto por oito empresas, com 40% 
das ações pertencentes à Vale S/A, a MNR 
trava uma luta contra as tradições do lugar. O 
município do oeste do Pará reúne 35 comuni-
dades quilombolas, com mais de oito mil pes-
soas, cujo direito de propriedade de suas terras 
está assegurado desde a Constituição de 1988. 
Os quilombolas convivem na área com tribos 
indígenas, como as de Kahyawa, Kaxuyana, Ka-
tuwena e Waiwai, há mais de 150 anos. Todos 
esses povos sofrem pressão da atividade extrati-
va de bauxita. 

 De acordo com o Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM) levan-
tados pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, 
desde 201 há 94 processos minerários sobre-
postos em terras quilombolas. Dez desses pro-
cessos já são concessão de lavra de bauxita, que 
avançam sobre as localidades de Alto Trombetas 
e Jamari/Último Quilombo/Moura, onde, ao 
todo, moram 230 famílias de 13 comunidades 
em mais de 30 mil hectares, que podem ser 

transformados em área de extração. No platô 
Saracá, o rejeito de bauxita é deixado em áreas 
já mineradas.

 O município vê a frenética atividade 
mineral crescer não só com a bauxita. Há tam-
bém extração de fosfato e ouro.  A antropóloga 
Lúcia de Andrade, coordenadora da Comissão 
Pró-Índio de São Paulo, informa que as auto-
rizações para lavra e pesquisa têm sido conce-
didas pelo Ibama sem o consentimento livre, 
prévio e informado dos quilombolas e indíge-
nas que vivem nessas áreas.

 Todos os territórios quilombolas ainda 
não titulados estão sobrepostos a unidades de 
conservação: Reserva Biológica do Rio Trom-
betas, Flona (Floresta Nacional) Saracá-Taque-
ra e Floresta Estadual Trombetas. Algumas das 
terras indígenas também carecem da prometida 
regularização fundiária. As populações tradi-
cionais têm organizado uma resistência, conta-
do com o apoio de outras organizações. 

 Como mostrou o jornal Diário do Pará 
em fevereiro deste ano, remanescentes quilom-
bolas do município de Oriximiná, na Calha 
Norte do Pará, região oeste do estado, conse-
guiram a suspensão das autorizações das ativi-
dades da Rio do Norte em áreas de interesse 
das comunidades quilombolas. Eles cobram 
justamente a  consulta prévia aos moradores 
tradicionais, para que dessa forma se obedeça à 
Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). As lideranças quilombolas 
reclamam que, apesar das recomendações, o 
Ibama mantém ativo o licenciamento ambien-
tal para estudos de atividades minerais nas ter-
ras em litígio.

 A suspensão das atividades foi deter-
minada no último dia 21 de janeiro de 2014 
por intermédio do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
resultado da campanha “Índios & Quilombo-
las: juntos na defesa de direitos”. A licença foi 
suspensa acatando recomendação conjunta do 
Ministério Público Estadual e Ministério Pú-
blico Federal após análise técnica e jurídica. 

 Desde 2011, de acordo com a assessoria 
de imprensa do Ministério Público Federal, o 
próprio MPF tem feito constantes ações con-
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tra a Rio do Norte. Segundo a assessoria de 
imprensa do MPF, entre 2002 e 2014, somam-
se 28 processos contra a empresa mineradora, 
com denúncias sobre crimes ambientais de di-
ferentes tipos, movimentação proibida em áre-
as quilombolas, estudos de impactos ambientais 
inconsistentes. Como existem platôs ricos em 
bauxita, a ser explorados, prenunciam-se novos 
conflitos em áreas quilombolas. 

 A presença da MNR também se so-
brepôs a atividade econômica local relacionada 
à castanha. A comunidade de Boa Vista, como 
afirma Wanderley, teve seus castanhais dos pla-
tôs Saracá e Papagaio devastados para extração 
do minério, assim como outras comunidades 
ribeirinhas do entorno.

 Outro aspecto abordado por ele é 
o fato de a retirada da bauxita ter devastado 
grandes hectares de vegetação. “Na Amazônia, 
a exploração mineral derruba árvores protegi-
das por lei, como a castanheira, resultando con-
secutivamente em problemas sociais graves. Há 
também grande perda de biodiversidade pela 

retirada dos animais de seu habitat e pela de-
vastação de ecossistemas”. Os recursos hídricos, 
como sempre, não escaparam da degradação 
ambiental promovida pela empresa. Segundo 
Wanderley, desde os primeiros anos de explo-
ração mineral, a MRN utilizou-se do igarapé 
Água Fria e do lago Batata como tanque de 
rejeitos. A mineradora no processo de elimina-
ção deste material causou um grande impacto 
sócio-ecológico. Os lagos, uma das principais 
fontes de renda e de alimento das populações 
ribeirinhas, foram fortemente atingidos pelo 
assoreamento e contaminação provocado pela 
deposição constante de material argiloso. As 
populações locais, incluindo os quilombolas, 
tiveram seus recursos naturais imobilizados e 
acompanharam a biodiversidade escassear len-
tamente. Desta forma, as populações do en-
torno foi forçada a se reorganizar sócio-terri-
torialmente. Segundo o pesquisador, a MRN, 
pressionada, fez um plano de recuperação de 
lagos. Insuficiente, diante dos estragos. 
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O Mapa
 O Porto Trombetas, apontado no mapa, 

traz àquela população significativos transtor-
nos. Navios de grande porte produzem ondas 
que comprometem a navegação de canoas e 
chegam a inundar  casas, trazendo o contraste 
com os modos de vida e a agressão à ambiên-
cia do lugar. A população ribeirinha – que vive 
com aflição a expectativa de construção de 15 
hidrelétricas no curso do rio - foi pouco em-
pregada pelas empresas de mineração. O mapa 
também identifica áreas indígenas, em amarelo, 
pressionadas pelo empreendimento minerário, 
que ali se instalou cinco anos antes do Proje-
to Carajás, formando com este os dois maiores 
empreendimentos do estado do Pará. Os índios 
convivem com os quilombolas há mais de 150 
anos e desde então sofrem com os impactos 
da mineradora Rio do Norte na Região do 
Baixo Amazonas, onde, por conta da atividade 
econômica,  houve um considerável aumento 
populacional. Tanto quilombolas como indí-
genas podem expor como a biodiversidade do 
lugar foi prejudicada pela presença da mine-
radora. Até mesmo a criação da Reserva Bio-
lógica Trombetas e da Floresta Nacional Sara-
cá-Taquera não levou em conta a presença de 
comunidades quilombolas e outras tradicionais 
que viviam de extrativismo vegetal, da caça, 
da pesca e do cultivo em modo de roçado. A  
Ferrovia  Trombetas, que transporta bauxita da 
mina da Serra de Saracã até a usina de benefi-
ciamento (lavagem) contígua ao porto no Rio 
Trombetas também causa impactos pelo trajeto. 
A mineradora diz que desde sua instalação na 
região tem investido em projetos sociais com 
base na saúde, educação, desenvolvimento sus-
tentável e meio ambiente.

A bauxita beneficiada é transportada até o 
Porto Trombetas numa ferrovia de 28 quilô-
metros.  De acordo com a MRN, o porto, si-
tuado à margem direita do Rio Trombetas, tem 
calado para receber navios de até 60 toneladas. 
Porto Trombetas também é o nome do terceiro 
distrito de Oriximiná, criado em 1974. Ali, há 
unidades habitacionais que abarcaram a maio-
ria dos trabalhadores da MRN. 

Porto Trombetas
 O terminal de bauxita de Porto Trom-

betas está localizado na região amazônica bra-
sileira, na margem direita do rio Trombetas, 
que é um afluente da margem esquerda do rio 
Amazonas. Encontra-se no município de Ori-
ximiná que concentra as maiores reservas de 
bauxita do país. Pode receber navios de tipo 
Panamax, com calado de até 13 metros de pro-
fundidade e capacidade para 75 mil toneladas.

 Terminal privativo de uso exclusivo, 
administrado pela Mineração Rio do Norte 
(MRN). É o principal porto em embarque de 
bauxita no Brasil. Combina navegação de lon-
go curso para exportação com navegação de 
cabotagem para o benefciamento da bauxita 
nas siderúrgicas do Pará. Foi o 8º Terminal de 
Uso Privado em movimentação de carga em 
2012, embarcando cerca de 16,4 milhões de 
toneladas de bauxita e derivados.
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Casa de Pedra

 O Projeto Mina Casa de Pedra é, sem dúvida, um dos processos minerários mais antigos 
em atividade no Brasil. Começando a operar em 1913 a mina é hoje controlada pela Companhia 
Siderúrgica Nacional, uma das maiores transformadoras e exploradoras de minério de ferro no 
Brasil. Localiza-se no município de Congonhas, Minas Gerais, e influenciou devido ao seu longo 
período de produção, toda a vida social da região.

 O início da produção ocorreu quando um investidor dinamarquês passou a controlar a 
região onde viria a localizar-se a mina, a fazenda Casa de Pedra. Dois anos mais tarde começou 
propriamente a exploração do minério. A produção, nesse momento, ainda era realizada de forma 
manual com uma baixa intensidade de capital, ou seja, de maneira bastante artesanal.

 A situação mudou significativamente no ano de 1943. Em parceria com o governo norte-
americano, que buscava apoio nas suas ações da 2ª Guerra Mundial, fundou-se a CSN, controlada 
pelo setor estatal. Nesse contexto, ou seja, onde o governo procurava intensificar o seu comple-
xo de produção metalúrgica, tornava-se premente a solução do problema do abastecimento das 
siderúrgicas. Assim, a mina até então controlada pelo capital estrangeiro foi considerada como 
de interesse público e foi expropriada passando a ser controlada pela CSN. A partir de então os 
investimentos foram intensificados e, da mesma forma, os impactos socioambientais e urbanos 
passaram a ser mais visíveis.
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 A primeira grande modificação terri-
torial introduzida na região foi a construção de 
um expressivo número de moradas para abrigar 
os operários da empresa. As cerca de 500 ha-
bitações eram dividas entre a Vila Rica, onde 
foram construídas as casas dos engenheiros, e 
a Vila Operária, onde moravam os trabalhado-
res em geral. Se é verdade que essas iniciativas 
já produzem alterações profundas na dinâmica 
local, a futura privatização (1993) da empresa 
e, como consequência desse evento, sua nova 
política em relação aos seus empregados e a in-
teração com o município, viriam a se mostrar 
ainda mais prejudiciais para a cidade.

 O Consenso de Washington e suas re-
comendações de políticas neoliberais também 
chegaram ao Brasil. Foi nesse período que a 
CSN foi privatizada. Cerca de 6 mil trabalha-
dores foram demitidos e os impactos senti-
dos em variadas localidades, em particular em 
Congonhas. As modificações foram muitas. No 
que diz respeito a política de habitações para 
empregados, por exemplo, houve toda uma 
modificação das iniciativas da empresa que aca-
bou por gerar especulação imobiliária e risco 
de intensificação de ocupações desordenados 
em Congonhas.

 Além disso, a privatização teve outros 
efeitos. A passagem da empresa para o controle 
da iniciativa privada já fez com que o ritmo de 
extração aumentasse em 1993, ano da venda 
da estatal. Essa tendência, somada a atual alta 
demanda e preço do minério de ferro no mer-
cado mundial, faz com que estejam previstos 
ainda mais investimentos da mina. O grupo 
propõe, inclusive, a construção de uma siderúr-
gica na cidade.

 Essa expansão deve acabar por intensi-
ficar ainda mais os conflitos que já ocorrem em 
função das atuais atividades da empresa. Tendo 
muito dos tradicionais problemas da mineração, 
a região passa por conflitos de caráter territo-
rial, por problemas em relação ao uso da água, 
poluição do ar e precários serviços públicos.

 Em relação aos conflitos territoriais, 
eles ocorrem principalmente no Bairro Plata-
forma que fica a reduzidos 15 metros de onde 
a empresa realizada operações. Nesse local a in-

tensidade da poeira de minério é muito maior 
do que as verificadas em outros locais e, adicio-
nalmente, os moradores são os mais prejudica-
dos pelos ruídos das atividades, principalmente 
os associados ao escoamento do minério por 
ferrovias e as explosões. Além disso, o carrega-
mento e deslocamento dos trens aumentam as 
fontes de barulho.

 A poeira de minério originária da 
mina, no entanto, afeta toda a região. A pre-
feitura de Congonhas indica que recolhe cer-
ca de 120 toneladas de poeira por mês, o que, 
certamente, reflete substantivamente na quali-
dade do ar que a população da região faz uso. 
Ainda que a CSN faça o monitoramento do ar 
em algumas localidades, a empresa não realiza 
iniciativas que efetivamente possam mitigar os 
impactos negativos.

 No que diz repeito à utilização da água 
os impactos não são menores. Isso porque, além 
de sempre utilizar grande quantidade de recur-
sos hídricos, a mineração tem como um de 
seus principais geradores de impactos a exis-
tência de barragens de rejeitos. Corroborando 
com a opinião das populações locais, de que as 
barragens sempre afetam o ambiente de forma 
negativa e são potencialmente muito perigosas, 
o rompimento da barragem em 2008 colocou 
uma série de bairros do entorno da mina em 
estado de emergência. Na ocasião, pôde-se ve-
rificar que a CSN não cumpriu recomenda-
ções do órgão estadual do meio ambiente, o 
que acabou por aumentar os impactos do aci-
dente.

 Ainda em relação à utilização da água, a 
construção de uma estrada afetou bruscamente 
o abastecimento do Bairro de Pires. Os mora-
dores da região sempre utilizaram a água dos 
córregos João Batista e Mãe D’Água até que 
uma intensa chuva acabou por arrastar uma 
grande quantidade de terra da obra, que já es-
tava paralisada há algum tempo no momento 
do acidente, para os córregos tornando a água 
imprópria para o consumo. Houve algumas 
compensações de fornecimento de água mi-
neral e carros pipa por parte da CSN, mas os 
moradores avaliaram como insuficientes.

 Momento especialmente importan-
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te na intensificação dos conflitos foi o ano 
de 2006. Novamente afetando o Bairro Pla-
taforma, as intenções da CSN em construir 
uma usina de pelotização levaria a remoção 
de mais ou menos 300 famílias. Por ter sido 
em um primeiro momento considerada como 
mera expansão das atividades da mina, ou seja, 
sem necessidade de avaliação de impactos am-
bientais adicionais, a construção da usina não 
previa novas compensações para os moradores. 

Nesse momento entrou em cena o Ministé-
rio Público do Estado que firmou um Termo 
de Ajustamento de Conduta com a CSN que 
comprometia a empresa com a construção de 
novas casas em uma região próxima a original. 
Tendo atrasado bastante, a transferência gerou 
uma série de problemas para os moradores que 
sofreram com a total falta de dinâmica da eco-
nomia local durante o período. 
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O Mapa

 Localizada na cidade de Congonhas, 
estado de Minas Gerais, o Projeto Mina Casa 
de Pedra, controlado pela Companhia Side-
rúrgica Nacional, é um exemplo de como um 
empreendimento pode, além de contribuir in-
dividualmente para a piora do modo de vida 
em determinada região, integrar um complexo 
maior que pode, em conjunto com iniciativas 
de outras empresas, tornar uma região inteira 
altamente vulnerável.

 A coincidência que podemos perceber 
entre a localização geográfica da mina e a ci-
dade de Congonhas, representada em roxo no 
mapa ao lado, nos indica o quão agudos, devi-
dos as próprias características da forma de ser 
de grande mineração, podem ser os conflitos 
socioambientais na região. Isso se torna ainda 
mais grave se pensarmos que esta mina opera 
desde 1913.

 Além de gerar uma série de transtor-
nos, devido a proximidade de algumas áreas de 
proteção integral e unidades de conservação 
de uso sustentável, a as atividades minerárias 
da CSN ainda fazem com que Congonhas seja 
frequentemente afetada por enormes nuvens 
de poeira vermelha.

 Temos ainda a questão da infraestrutu-
ra de transporte até o porto e, é claro, os im-
pactos das próprias instalações dos portos. O 
que temos que considerar, em todo caso, é que 
as ferrovias saem de Minas Gerais para levar o 
minério até a região do Porto de Sepetiba e 
do Porto Sudeste passam por dentro em locais 
muito próximos a unidades de conservação e 
de proteção integral, o que, por sua vez, certa-
mente impacta de alguma forma na dinâmica 
da natureza no local.

 Já em relação ao portos, podemos ob-
servar como o fluxo já é intenso. Consideran-
do as ampliações e construções dos novos ter-
minais, pode aumentar ainda mais, o que deve 
prejudicar as atividades da pesca, estando em 
traçados cinza claro a rota dos barcos pesquei-
ros.

 Por fim, do ponto de vista dos impac-
tos acumulados, não é difícil perceber como as 
regiões de Mangaratiba, Itaguaí e Rio de Janei-
ro estão sofrendo devido as atividades do setor 
como um todo, mineração e siderurgia. Pode-
mos identificar no mapa de baixo da esquerda a 
LLX, a Usiminas, a Guerdau e a TKCSA muito 
próximas umas das outras, ou seja, impactando 
a região de forma cumulativa.
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Minas-Rio

 O mineroduto Minas-Rio é o maior empreendimento desse porte realizado na história 
do setor extrativista. Tendo sua origem em Minas Gerais, no município de Conceição do Mato 
Dentro, e chegando até São João da Barra, no litoral do Rio de Janeiro, ele possui 525km de ex-
tensão e é controlado pela Anglo American.

 Para que se possa entender o que significa o mineroduto precisamos saber em que con-
junto de iniciativas ele está inserido. Trata-se de compreender que sua realização está vinculada a 
necessidade de transporte de minério de ferro produzido na Serra do Sapo e da Ferrugem e em 
Itapanhoacanga que eram de controle da própria Anglo e da MMX. E, por outro lado, o trecho 
final do projeto faz o minério desembocar no Super Porto do Açu, que, em sua origem, estava em 
grande medida sob controle de empresas ligadas a Eike Batista, considerado o grande articulador 
do megaempreendimento do porto.

 Dessa forma, considerando adicionalmente a existência de unidades de enriquecimento 
em Minas e todo o complexo industrial que ficará no entorno do Porto do Açu, pode-se con-
siderar o projeto como sendo, em termos de investimento, um dos maiores complexos mínero-
portuário do mundo. Da mesma forma, os conflitos e impactos socioambientais gerados pelo 
empreendimento são muitos e vão desde Conceição do Mato Dentro até São João da Barra. 
Eles estão relacionados, principalmente, à forma de utilização de bens comuns, sendo a água o 
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exemplo mais destacado. Além disto, as disputas 
sobre as diferentes formas de ocupação do ter-
ritório, porque o número de desapropriações 
demandadas para a execução final do projeto é 
bastante expressivo.

 O número de conflitos e problemas 
pelos quais passou o projeto só tornou a sua 
realização possível por uma decidida e pouco 
transparente relação entre os estados do Rio 
e Minas e o empresário que já citamos, onde 
o poder público demonstrou-se capturado em 
relação a interesses de ordem privada. No que 
diz repeito ao Porto do Açu, trata-se de um 
projeto antigo, que remonta a 1999 e era con-
cebido inicialmente para servir ao setor pe-
trolífero, mas a mudança de governos acabou 
por inviabilizar sua execução. Oferecido a Vale, 
que negou, e considerando que a proposta de 
instalação de um estaleiro em Santa Catarina, 
como consequência dos “sucessos” da OGX na 
exploração de petróleo, foi negada pelo ICM-
Bio, a ideia de que a região do Porto do Açu 
também poderia sediar um estaleiro ganhou 
força. Isso aumentou ainda mais  a pressão ter-
ritorial na região que, por decreto do governo 
do estado em consonância com uma posterior 
modificação na legislação municipal, passou a 
ser considerada um distrito industrial e a reser-
var cerca de 50% das terras da cidade para uso 
industrial.

 Ao mesmo tempo, a constatação por 
parte das empresas Anglo/MMX de que o 
transporte do minério seria cerca de 16 vezes 
mais barato caso feito através de um minerodu-
to e não através da malha ferroviária e, além dis-
so, considerando a compra dos ativos da mina 
da MMX pela Anglo, temos o cenário geral 
simplificado no qual se planejou e está sendo 
executado o projeto como um todo. Importan-
te destacar que todo o “Grupo X” e, da mesma 
forma, seu principal proprietário, passam por 
uma enorme crise financeira que acabou por 
modificar, junto ao cenário internacional de 
alta oferta de aço, em muito a estrutura original 
do Porto do Açu. Essas modificações, inclusive, 
significaram que as empresas de Eike Batista já 
não tem mais primazia no empreendimento, já 
que a empresa americana EIG (Global Energy 

Partners) adquiriu a maior parte da LLX, e pas-
sou a se denominar PRUMO. Isso, todavia, não 
afeta substantivamente os planos da Anglo, que 
agora divide a integralidade do projeto Minas-
Rio com a empresa PRUMO, mas afeta o ca-
ráter geral do cadeia produtiva da região que, 
inicialmente, previa a exportação de produtos 
de maior valor agregado e, por fim, terá como 
principal finalidade a exportação do minério 
de ferro.

 Parte importante da implementação 
de qualquer projeto de tamanha dimensão, o 
licenciamento ambiental do empreendimento 
não permite avaliar seus impactos de forma si-
nérgica e integrada. Isso porque ele se deu de 
forma completamente fragmentada. A estrutu-
ra vinculada a extração do minério foi licen-
ciada pelo órgão estadual do meio ambiente 
de Minas Gerais, enquanto o mineroduto foi 
licenciado pelo Ibama e o Porto do Açu pelo 
Inea. Dessa forma, o já normalmente pouco 
transparente processo de licenciamento em 
nada auxilia as populações locais na avaliação 
dos impactos do empreendimento como um 
todo e muito menos permitem qualquer mo-
dificação no projeto original da empresa em 
busca de adequá-lo melhor as necessidades lo-
cais, seja em relação aos seus habitantes ou a 
natureza da região. Na verdade, constituem-se 
apenas como etapas legalmente previstas, mas 
que em nada podem mudar o empreendimen-
to.

 Isto, é claro, contribui para a indignação 
e revolta daqueles e daquelas que só conhecem 
a face perversa do desenvolvimento. A primei-
ra grande atitude do governo, mostrando quais 
interesses procuram guiá-lo, foi a desapropria-
ção de uma área de 7200 hectares no 5º Dis-
trito de São João da Barra, que era ocupada, 
majoritariamente, por pequenos agricultores 
que cultivavam abacaxi, quiabo, leite etc, e for-
neciam alimentos, inclusive, para a região me-
tropolitana do Rio de Janeiro. O que temos, 
portanto, é um exemplo sobre como essa lógica 
de desenvolvimento contribui para o aumen-
to da insegurança alimentar, desapropriando 
terras onde vigora a agricultura familiar. Não 
custa lembrar que, como essas desapropriações 
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são feitas através de decretos que consideram a 
região como de “interesse público”, o dinheiro 
usado nas indenizações é de fonte pública, ou 
seja, mais uma demonstração que demonstra as 
alianças prioritárias do governo fluminense.

 Um dos locais em que as famílias foram 
reassentadas foi a Vila da Terra. Nas novas mo-
radias, cada família tem direito uma casa e uma 
pequena área de plantio que em nada se as-
semelham as do local originalmente ocupado. 
Além disso, a região também é substantivamen-
te isolada e distante de centros urbanos, o que 
dificulta o transporte da já adversa colheita. Por 
fim, toda a lógica territorial e possibilidade de 
organização política dos moradores estão sujei-
to a fiscalização privada, devido a presença de 
seguranças privados e a fiscalização e controle 
da LLX nas assembleias locais. Algo absoluta-
mente ilegal se considerarmos a vigência do 
estado democrático de direito.

 De forma não surpreendente, também 
ocorreram desapropriações em Minas Gerais. 
Elas começaram de forma emblemática, quan-
do um corretor da região começou a adquirir 
terras para atividades de pecuária e preserva-
ção do meio ambiente quando, na verdade, o 
interesse nessas regiões já se dava entorno da 
mineração. Houve várias desapropriações com 
o objetivo de atender as diferentes demandas 
da Anglo, sejam as relacionadas a mina, a usina, 
ou propriamente ao mineroduto. Em relação 
ao último, tendo seu trajeto passando por 25 
municípios e uma área total de 2700 hectares 
foram necessárias a desapropriação de mais de 
700 propriedades. Destaca-sa ainda o papel da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), que 
atuou ao mesmo tempo em nome do estado e 
da LLX.

Em Conceição do Mato Dentro, a dinâmi-
ca não foi muito diferente. O processo de aqui-
sição de terras, em um primeiro momento, se 
deu de forma velada. Depois o Estado cumpriu 
o papel de arrematar e pressionar pela aquisição 
das terras que não foram vendidas em comum 
acordo. Além disso, a empresa Anglo American 
se apropriou e monopolizou caminhos tra-
dicionais da região, impedindo os moradores 

de ali transitarem. Inviabilizou fontes de água 
como na comunidade da Água Quente e do 
rio Passa Sete, dinamitou, ainda, uma cachoeira 
da região sem autorização prévia.

 Além do elevado número de remoções, 
a forma como elas se deram também merece 
destaque. Há registros de que a empresa tenha 
realizado medições nos terrenos, colocado ou 
retirado cercas, ambas iniciativas sem autoriza-
ção. Chegando, inclusive, ao absurdo de contra-
tar lançadores para capturar gado dos criadores 
locais com o objetivo de pressioná-los a aban-
donar as terras. Tudo isto, é claro, foram os mé-
todos adotados em relação aos pequenos pro-
prietários, já que aqueles que possuem grandes 
extensões de terras foram tratados de formas 
diferenciadas e teriam recebido elevadas inde-
nizações.

 Assim, o que se tem com o projeto 
Minas-Rio é mais uma das possíveis formas 
predatórias de desenvolvimento danoso que a 
mineração gera. O projeto, devido a seu tama-
nho e extensão territorial, é um dos que mais 
gera conflitos atualmente e, igualmente, é um 
dos que tem apresentado uma das dinâmicas de 
resistência mais interessantes no atual cenário 
do país.
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Porto do Açu

 Com construção iniciada em outubro 
de 2007 e área total de 90 km², o Porto do Açu 
terá profundidade de até 25 metros e capacida-
de para receber navios de grande porte,  como 
Capesize e Very Large Crude Carrier (VLCCs), 
que transportam até 320 mil toneladas de car-
ga.. Localizado em São João da Barra (RJ), pos-
sui dois terminais, o Terminal 1 (offshore) e o 
Terminal 2 (onshore). Conta com 17 km de 
píeres e poderá receber até 47 embarcações.

O Porto do Açu conta com dois conjun-
tos de terminais. O Terminal 1 (T1) é offshore 
com uma ponte de acesso com 3 quilômetros 
de extensão, píer de rebocadores, píer de miné-
rio de ferro, canal de acesso e bacia de evolu-
ção – todos já concluídos. O T1 contará com 
nove berços para atracação de navios: quatro 

dedicados ao minério de ferro, que poderão 
movimentar até 100 milhões de toneladas por 
ano, e cinco berços para movimentação de até 
1,2 milhão de barris de petróleo por dia (bpd).

 Já o Terminal 2 (T2) é onshore, insta-
lado no entorno de um canal para navegação, 
e conta com 6,5 km de extensão, 300 metros 
de largura e profundidade de até 14,5 metros. 
Com mais de 13km de cais, o T2 movimenta 
ferro gusa, carga de projeto, carvão mineral, ve-
ículos, granéis líquidos e sólidos, carga geral e 
petróleo.

O porto é operado pela Prumo Logística, 
após a crise da empresa LLX, antiga contro-
ladora. O porto que antes era planejado para 
seguir o modelo porto-indústria, vem sofrendo 
com a debandada de investimentos e se tor-
nando cada vez mais um terminal para expor-
tação de minério e petróleo.
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Amapari

 Em janeiro de 2005, a EBX, grupo do empresário Eike Batista, comprou os diretos de 
exploração de ferro na área da Mineração Pedra Branca do Amapari (MPBA), na Região Norte 
do país.  À época, como noticiou o jornal Folha de São Paulo, A MMX Amapá Mineração Ltda 
foi alvo de inquérito civil público do Ministério Público Federal (MPF) por ter construído sua 
usina no município de Pedra Branca do Amapari (AP) antes de ter aprovado o Estudo de Impacto 
Ambiental(EIA). A Anglo American adquiriu o negócio da MMX em 2008 e, no ano passado,  
repassou os ativos do projeto para a Zamin Ferrous.

 Em 2005, o inquérito contra a MMX  resultou num Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com a MMX devido à forma como a mineradora ocupou o território. Alguns itens do 
TAC são reveladores do impacto ali causado. O TAC é relacionado à exploração de minério de 
ferro e exige recursos para que se proteja e racionalize o ordenamento territorial da Bacia do Iga-
rapé da Fortaleza, na cidade de Macapá. Quanto à cidade de Santana, determinou-se a produção 
de projetos de prevenção, proteção, conservação e educação ambiental e reciclagem de resíduos 
sólidos. Ficou combinado ainda que a MMX custeasse a execução de projetos sociais de apoio às 
comunidades dos municípios de Pedra Branca do Amaparí e Serra do Navio, priorizando aqueles 
voltados para as comunidades dos índios WAJÃPI, localizadas na região da Rodovia Perimetral 



30º20º10º

Mapas das Minas

60º50º40º

Eduardo Barcelos e Maria Green

87

Norte. Por fim, o MPF acordou a reestrutura-
ção dos conselhos tutelares e o fortalecimento 
das entidades associativas de produtores rurais 
e urbanos. Um dos problemas da instalação do 
empreendimento foi também a flagrante falta 
de cuidado com sítios arqueológicos.

Em 2007, a despeito dos problemas, a 
MMX pegou financiamento de R$ 580 mi-
lhões junto ao BNDES.

No dia 28 de março de 2013, um novo 
problema, dessa vez de ordem muita mais gra-
ve. A Ilha de Santana e o município de Pedra 
Branca do Amapari, no Amapá, viveram um 
drama causado pelo desmoronamento, no leito 
do  Rio Amazonas, de boa parte do Porto de 
Santana, uma área de aproximadamente 17.000 
m² (195x95), administrada então pela minera-
dora Anglo American. Na ocasião, três traba-
lhadores morreram. E três estão desaparecidos 
até hoje. Os danos ambientais foram enormes. 
Dezessete mil metros quadrados, em que era 
armazenado e embarcado o minério, desabou 
sobre o leito do Rio Amazonas. Submergiram 
com a terra (92 mil metros cúbicos de solo) 
máquinas, escritórios e 20 mil toneladas de mi-
nério de ferro.

A região, infelizmente, já tem um histórico 
de agressões ao meio ambiente. Em relação à 
comercialização de manganês no município de 
Serra do Navio por parte da Icomi (Indústria 
e Comércio de Minérios), a empresa respon-
dia desde 2009 à Ação Civil Pública interposta 
pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), 
por danos ao meio ambiente. A Icomi não 
concluiu o Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), na Serra do Navio, ini-
ciado em 1989 na região, onde se instalou para 
explorar o produto na década de 1950. Ou seja, 
a falta de cuidado com a natureza ali é sentida 
há mais de 60 anos.

Um acordo judicial firmado condicionou a 
volta da comercialização de manganês no mu-
nicípio de Serra do Navio por parte da Icomi 
(Indústria e Comércio de Minérios). A empre-
sa respondia desde 2009 a Ação Civil Pública 
interposta pelo Ministério Público do Amapá 
(MP-AP), por danos ao meio ambiente.

O litígio teria sido originado após a altera-
ção de sua denominação social e renúncia de 
acionistas da empresa. E por não ter concluído 
o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD), iniciado em 1989 na região, onde se 
instalou para explorar o produto na década de 
1950. 

Em 2013, a empresa com sede em Londres 
- que estava à frente do Sistema Amapá desde 
2008, quando o adquiriu da empresa MMX -  
anunciou a transferência de controle para a suí-
ça Zamin Ferrous.  Ali, um problema comum à 
atividade mineral – que, cabe sempre lembrar é 
finita – é mais um espectro a rondar os amapa-
enses: 90% da economia de Pedra Branca  gira  
em torno da produção de minério para a pró-
pria mina. A produção anual de minério ali é 
de mais de seis milhões de toneladas. A mina de 
ferro localizada em Pedra Branca do Amapari 
fica a cerca de 200 km de Santana.

A Ferrovia Serra do Navio-Porto de San-
tana, construída pela ICOMI (Indústria e Co-
mércio de Minérios)  na década de 1950, e a 
Estrada de Ferro Amapá, com ambas  ligando a 
Serra do Navio ao Porto da cidade de Santana, 
compõem a estrutura logística de transporte 
das commodities.  O município também possui 
extração de ouro na Mina Tucano, adquirida 
em 2010 pela Beadell Resources, com a pro-
dução anual de 200 mil onças de ouro. 

Não por acaso, Pedra  Branca testemunhou 
um crescimento populacional de 168% de 
2000 a 2010 segundo o Censo Demográfico 
do IBGE. Um salto de 4009 para 10.772 pes-
soas. A estimativa é de que, atualmente, cerca de 
13 mil pessoas morem no lugar. Para se ter uma 
ideia, a média do crescimento populacional das 
cidades brasileiras é de 1,17%.
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O Mapa

 Embora seja comum a mineração ge-
rar um grande número de conflitos territoriais, 
isso fica mais evidente em algumas circunstân-
cias. Ao olharmos para o mapa ao lado e iden-
tificarmos a enorme sobreposição que há entre 
os processos minerários e as terras indígenas e 
unidades de conservação podemos perceber 
que dimensão podem ter os impactos da ativi-
dade na dinâmica de vida da população local.

 O Projeto Amapari é de controle da 
Anglo American e está localizado no estado 
do Amapá. Em cinza claro podemos observar 
todos os processos minerários da região, o que 
inclui ferro e ouro. Já em laranja estão destaca-
das as terras indígenas o que, por sua vez, nos 
permite de forma bastante direta observar o 
quão maléfica a mineração pode ser para os in-
dígenas da região devido a proximidade entre 
suas terras e as das companhias mineradoras.

 Além disso, também podemos ver 
como a mineração pode impactar diretamente 
o meio natural. Em verde estão destacadas as 

unidades de conservação, seja de uso sustentá-
vel ou proteção integral e, novamente, a sobre-
posição entre essas áreas e os territórios em que 
ocorre mineração.

 Já no que diz respeito a logística de 
transporte e infraestrutura e rejeitos associados 
a mineração a questão também não é despre-
zível. Destacada em rosa, a ferrovia que leva o 
minério da Serra do Navio até o Porto de San-
tana passa muito próxima em alguns casos e em 
outros cruza o interior de unidades de conser-
vação.

 Por fim, barragem de rejeitos e pilha de 
estéril também são fontes de importantes pro-
blemas. Em azul, no mapa de baixo da esquer-
da, podemos observar a dimensão da barragem 
de rejeitos do projeto e, portanto, os potenciais 
problemas que eventuais acidentes podem ge-
rar. Por fim, em vermelho claro, temos as pilhas 
de estéril que são importantes fontes de polui-
ção do ar da região.
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Porto de Santana

O Porto de Santana está localizado na mar-
gem esquerda do rio Amazonas, no canal de 
Santana, em frente à ilha de mesmo nome, a 18 
km da cidade de Macapá, capital do Estado do 
Amapá.

A construção do porto de Santana foi ini-
ciada em 1980, originalmente com a finalida-
de de atender à movimentação de mercadorias 
por via fluvial, transportadas para o estado do 
Amapá e a ilha de Marajó. A inauguração ofi-
cial das instalações ocorreu em 6 de maio de 
1982. Administrado pela Companhia Docas de 
Santana, Empresa Pública de direito privado 
para exercer a função de Autoridade Portuária, 
vinculada à prefeitura de Santana.

Possui dois cais de atracação com capacida-
de de receber navios para navegação de longo 
curso, tipo Panamax. As instalações de arma-
zenagem reúnem um espaço para carga geral 
com 3.570 m², um galpão com 1.500 m², um 
pátio medindo 3.000 m² e uma área de esto-
cagem 16.500 m². Possui também, um pátio de 
contêiners com uma área de 16.000 m² 

Em 31 de dezembro de 2007, a Unidade 
de Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo 
American – através do Sistema Amapá – em-
barcou o primeiro navio de ferro nesse porto. 
Desde essa data, as operações do porto tiveram 
um crescimento expressivo. Em 2007, antes 
do início das operações da Anglo American, o 

porto embarcou apenas 261,3 mil toneladas de 
cargas. Em 2008, primeiro ano de operação da 
mineradora, esse volume subiu para 950,7 mil 
toneladas. Em 2009, atingiu a marca de 2,8 mi-
lhões de toneladas e em 2010 e 2011 embarcou 
4,5 milhões de toneladas por ano. Em 2012, 
bateu todos recordes, e atingiu a marca de cer-
ca de 7 milhões de toneladas, ano da véspera 
do acidente que matou 6 operários. Por conta 
do acidente, em 2013 a produção caiu para 1,6 
milhão de toneladas. Crescimento de 2.578% 
ou um aumento de cerca 26 vezes em 6 anos. 
Símbolo das desproporções que a mineração 
gera nos diferentes espaços e territórios.

Esses dados favorecem a intrepretação de 
que o grave acidente que  matou 4 trabalhado-
res e desapareceu com 2 - todos embarcavam, 
no momento, um navio com destino a China 
- tem relação com a sobrecarga do porto. Além 
dessas perdas humanas, máquinas e milhares de 
toneladas de minério foram parar no fundo do 
rio Amazonas.

Em um laudo inicial, cinco peritos apontam 
que o desmoronamento de parte do terreno 
onde a empresa Anglo American armazenava 
milhares de toneladas de minério de ferro foi 
causado por vários fatores, tais como a sobre-
carga de operações de transporte e embarque 
de minérios e estoque de material próximo à 
margem Rio Amazonas.
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Samarco

 O Complexo Mina Alegria é um dos exemplos que melhor nos permite observar os 
impactos socioambientais que a mineração gera nos territórios. Formada por complexo mínero-
portuário, a cadeia de produção e logística da empresa envolve as minas, usinas de beneficiamento, 
minerodutos e, por fim, um importante terminal portuário.

 O empreendimento em questão é de propriedade da Samarco, empresa controlada pela 
Vale e BHP Billiton, ambas detentoras de 50% das ações da companhia, e tem como atividade a 
exploração de minério de ferro. O produto final do complexo são pelotas de ferro,  produto de 
maior valor agregado que o minério bruto e que é obtido através de processos industriais.

 As lavras da mina estão localizadas na cidades de Mariana e Ouro Preto, ambas em Minas 
Gerais, e são compostas por quatro minas: Alegria Centro, Alegria Sul, Alegria Norte e Germano. 
Além disso, sua estrutura conta com três concentradores, instalados na unidade de Germano, que 
beneficiam o minério e aumentam o seu teor de ferro, e ainda com quatro usinas de pelotização 
(que transformam o minério em pelotas) na unidade de Ubu, no município de Anchieta, no Es-
pírito Santo. No que diz respeito ao transporte do minério até o Espírito Santo, ele se dá através 
de três importantes minerodutos da empresa.
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 Ainda no que tange a infraestrutura ge-
ral do complexo, a produção e o escoamento 
dos produtos estão associados a um terminal 
marítimo próprio, localizado também em Ubu 
(ES), e conta ainda com a energia de duas usinas 
hidrelétricas: a Muniz Freire (ES) e a Guilman-
Amorim, em Antônio Dias e Nova Era (MG), 
onde possui apenas uma participação. Juntas, as 
duas usinas respondem por 18,85% do consu-
mo anual de energia elétrica da Samarco.

 Todos essas construções, sejam as da 
própria mina, as associadas ao beneficiamento, 
ou à logística de transporte terrestre e marí-
timo do minério, não poderiam ser realizadas 
e terem seu funcionamento permanente sem 
gerar um grande número de conflitos socioam-
bientais e disputas territoriais ao longo de toda 
a região direta ou indiretamente afetada pelas 
atividades do Complexo Mina Alegria.

 Uma das principais fontes de conflitos 
do complexo está historicamente associada a 
atividade das usinas de pelotização, localizada 
na cidade de Ubu. As reclamações e denúncias 
da população local são muitas: a redução do 
pescado, a poluição de praias e de uma lagoa, 
remoções realizadas através de processos ile-
gais, redução da agricultura familiar, além dos 
já conhecidos efeitos da desorganização urbana 
e territorial causados pela atração de pessoas 
interessadas em promessas de empregos que 
normalmente não se realizam ou se realizam 
por um breve período.

 A primeira usina de pelotização na ci-
dade foi implementada em 1977, ou seja, en-
quanto ainda vigorava a ditadura militar brasi-
leira. A partir desse momento os conflitos na 
região começaram a se dar de forma mais ou 
menos frequente. Por sua vez, a segunda usina 
começou a operar em 1997, a terceira em 2008 
e, por fim, a quarta em 2014. Assim, não é coin-
cidência que as denúncias e conflitos na região 
fossem aumentando cada vez mais. Isso por 
um lado, obviamente, por um novo contexto 
democrático onde, mesmo consideradas todas 
as limitações do processo de democratização, a 
possibilidade de denúncias passou a ser muito 
maior. 

 Uma denúncia refere-se a poluição de 

praias na região por cádmio. O metal, a de-
pender da concentração verificada, pode gerar 
diversos problemas para a saúde, desde simples 
problemas como fraqueza muscular e até hi-
pertensão, caso existam níveis maiores de po-
luição. O fato, inclusive, impediu a construção 
de fazendas de mariscos na região.

 No que diz respeito a lagoa Mãe-Bá 
a situação não é muito diferente. Considera-
da como de importância altamente relevante 
para diversas atividades da região, ela sofreu seu 
primeiro grande impacto com a construção 
da ES-060, ligando Guarapari a Anchieta. Da 
mesma forma, a lagoa não pôde passar impune 
às atividades da mineração. Moradores da re-
gião afirmam que em dias em que a água está 
mais calma é possível observar a poeira de mi-
nério por cima da água. Esse fato, somado a sua 
perda de comunicação com o mar, devido a 
construção da estrada, causa efeitos ainda mais 
nocivos.

 Todo esse processo, por suposto, prati-
camente pôs fim a atividade de pesca artesa-
nal na região. Pescadores relatam que não ra-
ramente é possível observar peixes mortos na 
lagoa. Além disso, ainda relacionado a pesca, 
pode-se considerar que a atividade sofreu um 
brutal ataque com a chegada das indústrias. A 
Associação de Pescadores de Ubu e Parati rela-
ta que historicamente o pescado fornecia uma 
renda média semanal de R$500,00.

 Especificamente no que diz respeito a 
pesca marítima, os pescadores afirmam que um 
dos motivos que mais contribuem para afastar 
os cardumes são as frequentes dragagens que 
a Samarco realiza em seu terminal portuário 
para permitir que grandes embarcações possam 
atracar. Os peixes são afugentados para regiões 
oceânicas e os pescadores artesanais, por sua 
vez, não possuem recursos que lhes permitam 
realizar a pesca a grandes distâncias da costa.

 Além dos conflitos relacionados ao 
complexo localizado na cidade de Ubu, os 
minerodutos que a empresa utiliza para trans-
portar o minério de Minas Gerais ao Espírito 
Santo também acabam por gerar uma série de 
problemas e conflitos. Em primeiro lugar, falar 
de mineroduto significa irrevogavelmente falar 
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em desapropriações de terras e consumo ex-
cessivo de água. E, especificamente em relação 
aos empreendimentos da Samarco, a região em 
questão já possui uma forte pressão hídrica de-
vido a outros projetos semelhantes na região. 
Para se ter a dimensão do projeto que estamos 
mencionando, os minerodutos da Samarco 
possuem 396Km de extensão e passam por 27 
municípios. Os três minerodutos da empresa 
contribuem em muito para aumentar a insegu-
rança hídrica da região, tanto do ponto de vista 
da quantidade como da qualidade da água.

 Em 2010, ocorreu um grande desastre 
ambiental que marcou as cidades de Espera Fe-
liz e Caiana, na divisa dos estados de Minas, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, na região da 
Zona da Mata Mineira. O vazamento de um 
mineroduto da Samarco chegou ao leito do 
Rio São Sebastião, que desemboca no Rio Ita-
bapoana, levando o abastecimento público de 
água das cidades ao colapso. A suspensão no 
fornecimento de água também afetou cidades, 
localizadas na Zona da Mata Mineira, sul do 
Espírito Santo e noroeste fluminense. O va-
zamento de mais de 800 mil litros de poupa 
de minério de lama com óxido de ferro e de 
alumínio causou a mortandade de muitos pei-
xes. Mais de 30 mil pessoas foram atingidas, de 
acordo com a Secretaria Municipal de Espera 
Feliz. Uma das localidades que mais sofreram 
foi a de São Sebastiao da Barra. O acidente 
ocorreu exatamente no dia da popular Festa de 
Exposição Agropecuária de Espera Feliz, após 
o deslocamento e rompimento de uma barra-
gem da mineradora. O Ministerio Publico Es-
tadual de Minas instaurou um inquérito contra 
a empresa.

 Ainda em relação aos conflítos hídri-
cos, em 2013 a Promotoria de Justiça de Santa 
Bárbara determinou o embargo das obras da 
Samarco no distrito de Brumal visando apurar 
impactos negativos causados ao meio ambien-
te e ao Núcleo Histórico de Brumal pela em-
presa. O processo ocorreu porque a empresa 
captava água do Rio Conceição e enviava para 
as unidades industriais em municípios de Ma-
riana e Ouro Preto.

 Dessa forma, o que temos aqui é um 
emblemático caso onde toda a lógica da mine-
ração gera uma série de conflitos que passam 
pela estrutura da mina, pela logística de trans-
porte, seja a realizada entre os estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo visando ao beneficia-
mento do minério, ou mesmo a referente a in-
fraestrutura necessária e exportação do miné-
rio. Tudo isso é de suma importância porque 
muitas vezes os conflitos associados ao com-
plexo minerário, entendido em seu conjunto, 
são esquecidos em detrimento de análises que 
só consideram os problemas mais diretamente 
relacionados a mina em si.
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O Mapa
 
 O Complexo Mina Alegria, localizado 

nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 
controlado pela Samarco, é um importante caso 
de processo integrado de produção-transporte-
beneficiamento. Em termos mais precisos, to-
dos esses processos de mineração tem o caráter 
geral de integração, no entanto, o fato de neste 
caso todos ele ser controlado pela mesma em-
presa permite observar o fenômeno da integra-
ção de uma forma ainda mais clara.

 Uma primeira característica que pode-
mos observar no mapa ao lado é que o impac-
to do local em que localiza-se a mina em si 
não é desprezível já que, apesar de não estarem 
tão próximas a grandes concentrações urbanas, 
estão próximas a grandes municípios e afetam 
em muito a vida do campo na região. Os mu-
nicípios de Mariana, em amarelo, Ouro Preto, 
em marrom, e Anchieta, em azul, são os mais 
afetados.

 A infraestrutura e acúmulo de resíduos 
da mina também geram impactos. No mapa de 
cima da esquerda podemos observar em mar-
rom o tamanho das cavas de exploração do 
minério e em azul uma enorme barragem de 
rejeitos que pode acabar servindo para o apri-
sionamento de metais pesados.

 Além disso, a estrutura de transporte re-
alizada por minerodutos, apesar de possuir cus-
tos mais baixos para as empresas, causam signi-
ficativo impacto em todas as regiões pelas quais 
passa. Isso porque a quantidade de água utili-
zada pelos minerodutos é absurda. Além disso, 
as  possibilidades de contaminação da água das 
regiões aumentam em muito. Isso ainda soma-
se ao fato de que o número de remoções cau-
sadas por esse tipo de empreendimento não é 
desprezível.

 Por fim, ao observar o complexo por-
tuário de RJ-SP-ES é possível entender as 
reclamações dos pescadores da região e, em 
particular, dos que estão localizados próximos 
ao Terminal Marítimo de Ubu. O número e 
tamanho dos portos não para de aumentar e 
tudo isso objetivando atender aos interesses da 
indústria extrativista, sendo a mineração um 
de seus mais importantes setores. Em verde, no 
mapa de baixo da esquerda, podemos observar 
o que significa em termos territoriais o Projeto 
Porto Petrobras e como isso poderia modificar 
a dinâmica de diversas comunidades, represen-
tadas por pontos marrons.
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Conclusão

 Depois de observar esse conjunto de empreendimentos minerários é necessário extrair 
algumas considerações e conclusões.

 As análises se concentraram em empreendimentos minerários de caráter bem diferen-
ciado. Períodos de operação diversos, localizações distintas e distintas escalas, minas de ferro e 
bauxita, escoamento por ferrovia ou mineroduto, diferentes empresas (sediadas no Brasil e no 
exterior). Tentamos, por meio da cartografia, apresentar um cenário mais ou menos complexo 
da interação entre as minas e sua cadeia logística e cruzar, na medida do possível, as coordenadas 
desses empreendimentos com outras formas de convívio no território.

 Ainda que não tenhamos uma amostra de tamanho significativamente grande, reunimos 
neste estudo uma série de casos que possuem uma representatividade razoável no cenário da 
mineração brasileira. Se, por um lado, não temos condições neste momento para alcançar grandes 
generalizações, por outro, podemos encontrar tendências, padrões de comportamento que nos 
ajudam na busca de conclusões a respeito da mineração no Brasil.
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 Inicialmente, talvez a questão mais 
relevante seja a dos conflitos territoriais e 
suas respectivas consequências.  A organiza-
ção socio-espacial capitalista, sua organização 
da produção e da circulação de mercadorias, 
impõe uma dinâmica conflitiva ao processo de 
relação e apropriação dos bens naturais, espe-
cialmente nas economias primário-exportado-
ras. A atualização da tese de Rosa Luxemburgo 
sobre a acumulação primitiva permanente, de-
nominada por David Harvey de “acumulação 
por espoliação”, é bastante representativa da 
atualização contemporânea, com escalas e rit-
mos impensáveis há algumas décadas

 Apesar do avanço do capitalismo 
brasileiro sobre todas as esferas da vida, a agri-
cultura camponesa e familiar, os usos tradicio-
nais dos territórios (por quilombolas, ribeirin-
hos, caiçaras e indígenas) a valorização cultural 
dos lugares ainda existem e resistem em muitos 
interiores do Brasil. São elas as maiores vítimas 
da mineração brasileira, por motivos que vão 
desde a falta e/ou poluição d’água para irrigar 
a plantação, a inviabilização de caminhos tradi-
cionais, até a direta desapropriação da terra e 
da água por conta da atividade da mineração. 
Além disso, existem os efeitos relacionados à 
logística necessária ao transporte do minério, 
já que ferrovias e minerodutos são dois impor-
tantes geradores de processos de remoções e 
conflitos.

 Em linhas gerais, o acesso a recur-
sos naturais sempre se deu de forma desigual 
torna-se ainda mais injusto. No caso da água, 
as populações ou camponeses passam a dispor 
de quantidades menores ou ter que percorrer 
distâncias maiores para ter acesso as mesmas 
quantidades. Em relação ao pescado, a situação 
também torna-se mais difícil, fato que acaba 
por gerar uma redução significativa dos que vi-
vem da atividade nestas regiões.

 Todo esse cenário tende a gerar confli-
tos entre Estado, empresas e população afetada. 
É exatamente nesse momento em que as viola-
ções de direitos humanos alcançam os maiores 
níveis.

 O Estado, majoritariamente represen-
tado em nível municipal e estadual, mostra-se 

nestes locais permanentemente capturado pe-
los setores empresariais da mineração e, longe 
de proteger e defender os interesses da maioria 
da população e dos territórios, é o agente via-
bilizador dos empreendimentos, uma espécie 
de cicerone das empresas nos territórios. Por-
tanto, neste cenário, o papel do Estado acaba 
sendo o de agilizar e tornar possíveis iniciativas 
da empresa, estejam elas ou não de acordo com 
os interesses das comunidades.

 As empresas, por sua vez, se compor-
tam como organizações que visam unicamente 
obter os maiores lucros possíveis. A ideia de 
“responsabilidade social”, “desenvolvimento 
sustentável” e demais expressões de igual con-
teúdo que, supostamente, estariam relacionadas 
à novas práticas, não tem concretude e corre-
spondência real na atuação dessas empresas. A 
estratégia de utilizar esses termos está muito 
mais atrelada a necessidade de construção de 
consensos em situações potencialmente confli-
tivas do que a uma perspectiva de mudança sig-
nificativa na forma de atuação da companhia.

 Assim, somando-se a forma de atu-
ação do Estado e das empresas nestas regiões, 
podemos entender a dimensão e intensidade 
dos conflitos que ocorrem em regiões afeta-
das pela mineração. E, exatamente nesse mo-
mento, em meio a construção de processos de 
resistência às atividades da mineração, ocorrem 
uma série de violações de direitos humanos, 
praticada por empresas ou mesmo pelo Estado, 
que têm como objetivo intimidar aquelas que 
optam por resistir. Essas violações são variadas: 
há registros de espionagem de movimentos 
sociais, sequestros e mesmo assassinatos, tudo 
depende do tensionamento existente no mo-
mento do conflito.

 Mesmo considerando tudo isso, os 
grandes processos minerários aparecem a pop-
ulação local, contraditória e simultaneamente, 
como “indutores do desenvolvimento” e gera-
dores de empregos.  A força do discurso do de-
senvolvimento é um dos mitos mais poderosos 
dos empreendimentos minerários. A chegada 
de uma empresa de porte mundial, com gi-
gantescos maquinários e com montantes ex-
traordinários de capital cria uma cortina de 
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fumaça entre as perdas e os ganhos com a min-
eração. 

 O que esta publicação nos permite 
sugerir é que enquanto estivermos analisan-
do a grande mineração, ou seja, aquela que 
é altamente intensiva em capital, que utiliza 
enormes cavas para extrair minério em quan-
tidades elevadíssimas, que necessita utilizar 
grandes extensões territoriais para exploração 
e transporte do minério, que utiliza de forma 
intensa uma série de recursos naturais e, além 
disso, impacta com sua atuação a oferta de dife-
rentes bens comuns estaremos, muito provavel-
mente, também falando de conflito territorial, 
injustiça socioambiental e violações de direitos 
humanos.

Ao lado desse tipo de conflito territorial 
que assola os lugares a partir da introdução de 
uma dinâmica das corporações sobre outras 
dinâmicas que ali se constituíam, no que Mil-
ton Santos, denominava “corporatização” dos 
territórios, há, em uma outra escala, conflitos 
de natureza tão importante quanto os narrados 
anteriormente. 

No processo global de produção, a recente 
expansão da mineração em alguns países rep-
resentou um retrocesso do ponto de vista da 
inserção nas redes globais de produção. Um dos 
elementos mais evidentes nos mapas apresen-
tados aqui é a lógica extrovertida, voltada para 
o exterior, da mineração brasileira. As minas 
estão vinculadas a veios de circulação que as 
ligam diretamente aos portos que irão exportar, 
in natura, nossos recursos minerais. No caso da 
bauxita, uma parte do beneficiamento é feita 
aqui não porque internalizamos uma rede de 
produção para agregação de valor. O beneficia-
mento da bauxita é feito no Brasil porque aqui 
os preços para as grandes quantidades de en-
ergia utilizadas no processo de eletrólise , que 
transforma a bauxita em alumina, são muito 
menos aqui do que na Europa, onde está seu 
destino final. Acrescente-se a isso que as prin-
cipais empresas desse ramo minerário estão sob 
controle de europeus.

Muito já se discutiu na América Latina 
sobre o significado das economias primário-
exportadoras. Apesar de algum relativismo 

contemporâneo, que discute as vantagens e 
prejuízos de determinadas formas de inserção 
no comércio internacional, para nós fica bas-
tante evidente que exportar bilhões de tone-
ladas de minérios para importar produtos tec-
nológicos ou fazer frente as remessas de lucros 
que são enviadas ao exterior, pode causar um 
efêmero bem-estar econômico, mas criam as 
bases para uma profunda subordinação no in-
terior do mercado global.

Trata-se, vale sempre repetir, de bens nat-
urais finitos e não renováveis. Portanto, não há 
estratégia de longo prazo que se possa basear 
em recursos que se escasseiam na mesma me-
dida em que a produção aumenta. Além disso, 
os preços dos bens minerais estão sujeitos à alta 
volatilidade, porque são determinados justa-
mente fora dos países que os produzem e de-
pendem muito menos desses do que daqueles 
que os importam. Fica claro, então, que os bil-
hões e bilhões de reais investidos na expansão 
das minas, na infraestrutura logística de fer-
rovias, minerodutos e portos, fazem parte de 
uma estratégia de desenvolvimento sem futuro. 
Ou melhor, a forma como se estrutura a min-
eração no Brasil e o apoio do Estado para ela 
não comporta dentro de si algo que se pos-
sa chamar estratégia. É o sabor dos lucros, os 
planos das empresas quem ditam as regras. É 
a mão invisível da globalização neoliberal que 
está no comando.

Essa conclusão, abre caminho para out-
ra: a de que não há efetivo controle público 
democrático sobre o setor minerário brasileiro. 
Não há uma estratégia pública digna desse 
nome que veio fundamentar o crescimento 
vertiginoso da mineração no Brasil nos últimos 
10 anos. Esse crescimento foi apenas a conse-
quência da subida de preços dos minérios no 
mercado internacional, que levou ao aumen-
to dos investimentos na expansão das minas e 
possibilitou ao governo se beneficiar de sal-
dos positivos na balança comercial, fazendo-o 
investir vultosas cifras para diminuir o custo 
logístico das empresas, através especialmente de 
investimentos do BNDES. Não é do interesse 
do conjunto da cidadania brasileira saber o que 
será feito com nossos minérios? Em quanto 
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tempo eles acabarão? Para quem serão vendi-
dos? Em que finalidades serão investidos? 

 Nossas intenções ao realizar esse breve 
estudo são a reafirmação de um compromisso 
com um processo de democratização perma-
nente, que tem como referencial o debate da 
justiça socioambiental e da garantia dos direi-
tos humanos. É preciso estabelecer um debate 
público sobre o tema onde permitamos a so-
ciedade brasileira tomar as decisões estratégi-
cas sobre, por exemplo, o ritmo que devemos 
exaurir nossas jazidas minerais. Só assim, em 
conjunto com um grande número de outras 
iniciativas, esses objetivos poderão ser alcança-
dos.
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