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RESUMO
O desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton
completou três anos no dia 5 de novembro de
2018. Já fazem oito anos da retirada de
populações locais, por parte da Vale, para
iniciar as atividades da mina de carvão de
Moatize, Moçambique. A partir desses casos,
o presente documento busca discutir as
violências e violações de direitos humanos
realizadas pela Vale, em especial no
reassentamento de populações locais, tendo
em vista o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável 16 – sobre construir sociedades
pacíficas e inclusivas, com o acesso à justiça
para todos e instituições transparentes e
eficientes. A análise será desenvolvida a
partir dos conceitos de Amartya Sen sobre
desenvolvimento humano, combinados com a
discussão sobre paz e segurança de Johan
Galtung.

http://www.iri.puc-rio.br
https://www.npdiri.org/

“As pessoas devem ser vistas como
meio e fim para o desenvolvimento,
e não apenas como „capital
humano‟ para produzir
commodities.”
– Mahbub ul Haq

Mineração e Reassentamento

Moçambique, e o desastre da Samarco

Na Agenda 2030 da Organização das

– que provocou o deslocamento dos

Nações

atingidos

Unidas,

o

Objetivo

do

pelo

rompimento

da

Desenvolvimento Sustentável 16 busca

barragem – também foi fruto desse

“promover

modelo de desenvolvimento.

inclusivas

sociedades
para

e

desenvolvimento

Dentro desse modelo, o reassentamento

sustentável, proporcionar o acesso à

de qualidade não é visto como uma

justiça

prioridade

para

o

pacíficas

todos

instituições eficazes,

e

construir

responsáveis e

prioritário, tanto do ponto de vista

que pode influenciar no sucesso ou
ODS

16,

portanto,

empresas

(O reassentamento) deveria ser algo

mineração é uma atividade econômica
do

as

mineradoras. Para Wanderley (2018):

inclusivas em todos os níveis”. A

fracasso

para

do Estado quanto do ponto de vista

o

das empresas. A primeira coisa a

presente documento pretende analisá-la

ser atendida deveria ser as pessoas

a partir da sua forte influência no

que

desenvolvimento

na

deveriam ser tratadas como os

segurança dos indivíduos atingidos por

“príncipes”, que estão cedendo as

esta indústria. Será realizado um estudo

suas condições de vida para o

sobre os reassentamentos promovidos

restante da sociedade usufruir dos

humano

e

recursos

pela Vale em Mariana (Brasil) e Moatize

acordo

isso

com

Luiz

ser

do

removidas.

minério,

Elas

para

as

empresas ganharem lucro. (...) Mas

(Moçambique).
De

vão

não

é

o

padrão

de

comportamento das corporações.

Wanderley,

professor da UERJ e pesquisador do
da

Universidade

Federal de Juiz de Fora, os produtos da
mineração (presentes nos celulares,
carros e outros artefatos técnicos) são
produtos de violência, de impactos, de
desapropriações e de deslocamentos
(WANDERLEY, 2018). Tudo isso é
produzido

em

desenvolvimento

nome
econômico.

do
O

deslocamento das aldeias de Moatize foi
realizado em nome do desenvolvimento
e

crescimento

econômico

de

O Desastre da Samarco/Vale/BHP
(Brasil)
Já se passaram quase três anos do
desastre

da

Samarco

(uma

joint-

venture entre a brasileira Vale e a
anglo-americana

BHP

Billiton),

considerado uma das maiores tragédias
ambientais do Brasil e o mais grave
desastre

tecnológico

envolvendo

barragens de rejeitos de mineração do
mundo (BOWKER, 2015). O rompimento da Barragem do Fundão
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Grupo

em 5 novembro de 2015, no município

seus distritos em uma nova área

de

mortes

(MIRANDA et al, 2017). O prazo

imediatas e 1361 deslocados forçados

estipulado para a entrega do “novo

em Minas Gerais1, além de tornar

Bento” e da “nova Paracatu” seria o

inabitáveis vastas áreas dos subdistritos

primeiro semestre de 2019, porém todo

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A

o processo está atrasado. Há ainda

lama

barragem

críticas por parte dos deslocados em

contaminou o Rio Doce, atingindo em

relação à falta de transparência da

torno de 230 municípios que utilizam

Fundação Renova e à ausência dos

diretamente

atingidos na tomada de decisões acerca

Mariana,

com

provocou

resíduos

o

19

da

seu

leito

como

subsistência (MIRANDA et al, 2017).

dos reassentamentos2.
Apenas em agosto de 2018 a Secretaria

“Esse desastre (da Samarco)
coloca para a sociedade brasileira
que ela também é uma sociedade
mineral, que ela é uma sociedade
mineradora, extrativa de recursos
minerais.”

pelo

problemas

desastre.

É

esta

fundação que trata das questões que
envolvem os desabrigados de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo.
Após o desastre, 225 famílias de Bento
Rodrigues e 140 famílias de Paracatu de
Baixo

foram

realocadas

provisória-

mente para pousadas na cidade de
Mariana ou imóveis alugados com
auxílio

financeiro

da

Samarco,

enquanto aguardam a reconstrução de
Dados de 2015, Observatório de Migrações
Forçadas.
1

de

Obras

da

Prefeitura de Mariana liberaram o
início das obras de construção do novo

liberação das obras após o prefeito de
Mariana ter sancionado em outubro de
2018 um projeto de lei para a criação do
seu reassentamento4.
CAMPOS, W. Atingidos protestam
contra omissão no processo de
reassentamento. Jornal A Sirene,
Mariana, 05 abr. 2018. Disponível em:
<http://jornalasirene.com.br/manifestos/2
018/04/05/atingidos-protestam-contraomissao-no-processo-de-reassentamento>.
Acesso em: 14 out. 2018.
2

FUNDAÇÃO RENOVA. A Construção
de Bento Rodrigues. 2018. Disponível
em:<https://www.fundacaorenova.org/reas
sentamentos/bento-rodrigues/>.
Acesso
em: 11 out. 2018.
3

FUNDAÇÃO RENOVA. A Construção
de Paracatu de Baixo. 2018. Disponível
em:<https://www.fundacaorenova.org/reas
sentamentos/paracatu-de-baixo/>. Acesso
em: 11 out. 2018.
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os

Municipal
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Samarco, foi criada a Fundação Renova
com

Secretaria

Paracatu de Baixo ainda aguarda a

Além da suspensão das operações da
lidar

Regional (Secir) de Minas Gerais e a

Bento Rodrigues3. Já a população de

– Luiz Wanderley

para

de Estado de Cidades e de Integração

Figura 1. Localização do Complexo de barragens de rejeitos do Germano, da Samarco, em relação ao
subdistrito Bento Rodrigues, de Mariana (MG), antes do rompimento da barragem do Fundão em
novembro de 2015.

Fonte: PASSOS; COELHO; DIAS, 2017.

A Vale em Moatize (Moçambique)
O reassentamento não ocorre somente

escoar a commodity até os portos:

em situações

Linha de Sena e Corredor Nacala. De

realizado após o desastre da Samarco.

acordo

Ele pode acontecer na fase inicial da

produções de carvão metalúrgico (para

atividade da mineração, durante a

a fabricação de aço) e térmico (utilizado

liberação da área para sua instalação.

como fonte energética) de Moçambique

No entanto, isso não quer dizer que

são distribuídas para

nessas situações não ocorra algum tipo

Américas, a Europa e a Ásia Oriental.

parte das empresas. Um exemplo desse
tipo

de

violação

é

o

caso

de

reassentamento em Moatize, distrito da
província de Tete (Moçambique).
A mina de carvão da Vale em Moatize
está em operação desde setembro de
2011. Além da mina, a Vale investiu na
construção de duas ferrovias, para

Para

o

realizar

site

o

da

Vale5,

as

a Índia, as

projeto

de

desenvolvimento, tanto da exploração
das minas quanto da construção das
ferrovias,

houve

um

deslocamento

forçado da população da região. Em
2009, a Vale iniciou um programa de
CARVÃO. 2017. Disponível em:
<http://www.vale.com/mozambique/PT/b
usiness/mining/coal/Paginas/default.aspx
>. Acesso em: 09 out. 2018.
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traumáticas, como o

reassentamento das famílias residentes

construídas não se assemelham ao

nas

Chipanga,

projeto de casa-modelo apresentado

Bagamoyo, Mithete e Malabwe para os

pela Vale. As famílias também se

assentamentos de Cateme e “25 de

queixam da falta de acesso à água, da

Setembro”. De novembro de 2009 até

infertilidade do solo, da distância e

abril de 2010, 717 famílias foram

dificuldade

reassentadas em Cateme (a 40km da

urbanos (HUMAN RIGHTS WATCH,

vila de Moatize), enquanto outras 288

2013).

cidades/aldeias

de

famílias foram transferidas para o
bairro 25 de Setembro, nos arredores do
município de Moatize (SOUSA, 2016).
Esse plano de reassentamento dividiu
as

populações

entre

“rurais”

e

“semiurbanas”, além das pessoas que
preferiram

indenização

ao

reassentamento (SELEMANE, 2010).

de

acesso

aos

centros

Ademais, para implantar a fábrica e
propiciar a extração de carvão mineral,
foi preciso exumar 1315 corpos, já que
existia um cemitério na região. O Dossiê
dos Impactos e Violações da Vale no
Mundo

(I

ENCONTRO

INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS
PELA VALE, 2010) critica a atuação da

O programa de reassentamento sofreu

Vale,

várias críticas, afirmando-se que

respeitados

foi

afirmando
os

que

não

aspectos

foram

morais

e

uma estratégia de “dividir para reinar”

culturais das populações residentes no

(SELEMANE, 2010, p. 22), já que as

transporte dos cadáveres.

populações “rurais” e “semiurbanas”

A partir dos casos de Moatize e Mariana

foram

é possível perceber como a mineração

reassentadas

para

áreas

diferentes (Cateme e Bairro 25 de

pode

Setembro,

indivíduos

respectivamente).

A

po-

impactar

negativamente

em

situação

os
de

pulação rural reassentada reclama que

deslocamento forçado. Dentro desta

as casas distribuídas pela Vale foram

questão,

mal construídas e a área para onde eles

desenvolvimento

foram

reassentados

é

isolada

existe

uma
e

relação

entre

segurança.

e

inadequada para agricultura6. Além
disso, a população afirma que as casas
GERETY, R. New coal giant Mozambique
faces rising public anger. The Christian
Science Monitor, Maputo, 27 abr. 2018.
Disponível
em:
<https://www.csmonitor.com/World/Afric
a/2012/0427/New-coal-giantMozambique-faces-rising-public-anger>.
Acesso em: 09 out. 2018.
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6

Fonte: HUMAN RIGHTS WATCH, 2013.
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Figura 2. A província de Tete

Figura 3. Reassentamento da população de Moatize pelas empresas mineradoras
(reassentamento da Vale circulado)

Fonte: Adaptado do relatório “What is a House without Food?” (HUMAN RIGHTS WATCH, 2013).

Desenvolvimento Humano e Mineração
De acordo com Mahbub ul Haq (2001),

meio e fim para o desenvolvimento, e

os

sobre

não apenas como „capital humano‟ para

buscam

produzir commodities” (HAQ, 2001, p.

expandir as escolhas humanas, sejam

59, tradução livre). Essa visão se

de cunho social, econômico, cultural ou

aproxima da concepção trazida por

político. O desenvolvimento deve ser

Amartya Sen (1999) – autor da teoria

entendido como um aprimoramento da

das capacidades que deu impulso aos

vida das pessoas, de forma a aumentar

atuais relatórios de Desenvolvimento

suas capacidades em busca de saúde e

Humano

educação, por exemplo. Desse modo,

desenvolvimento como a expansão das

“as pessoas devem ser vistas como o

liberdades humanas, por

desenvolvimento

as

teorias

humano

do

PNUD

–
meio

de
de

7

e
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estudos

arranjos socioeconômicos e direitos

de suas vidas” (HAQ, 2001) – seja por

políticos e civis (SEN, 1999).

restrições

Já segurança pode ser observada a
partir da definição de violência e paz
introduzida por Johan Galtung. Em seu
artigo

“Violence,

Research”

Peace

(1969),

o

and

autor

Peace
define

violência como a causa da diferença
entre realizações potenciais e reais dos
humanos,

quando

suas

econômicas,

sociais

ou

políticas. Percebe-se, logo, um tipo de
relação

entre

segurança

e

desenvolvimento. Com base nessa visão
será feita

a

análise

do papel da

mineração sobre o desenvolvimento
humano dos deslocados forçados que
esta atividade pode gerar.

“realizações

BOX 1: Paz negativa x Paz positiva

somáticas e mentais estão abaixo de
potenciais”

Em sua obra de 1996, “Peace by Peaceful

(GALTUNG, 1969, p. 168, tradução

Means”, Galtung realiza uma discussão

livre). Logo, a violência é vista como

sobre paz positiva, diferente do conceito

suas

realizações

de paz negativa (que também

uma vulnerabilidade, uma frustação

está

presente em seu artigo “Violence, Peace

humana – já que está associada a tudo

and Peace Research” de 1969). Paz

aquilo que o indivíduo não consegue

negativa, para o autor, é ausência de

alcançar. Ao longo de seu artigo de

guerra. Já paz positiva seria a ausência de

1969, Galtung traz diversas distinções

violência estrutural em uma sociedade,

entre tipos de violência. Uma dessas é

garantindo

uma

integração,

em relação à agência do indivíduo, se

equidade

nas

relações

existe um sujeito concreto que pratica a

(GALTUNG, 1996).

união

e

humanas

violência ou não. Quando a violência
não pode ser designada como fruto de
determinado indivíduo, a definimos

O deslocamento forçado promovido

como violência estrutural ou indireta.

pela atuação da Vale em Moatize e
Mariana (em especial, nos subdistritos

A violência estrutural de Galtung é útil

de Bento Rodrigues e Paracatu de

para refletirmos sobre a análise de

Baixo) é um exemplo desses impactos

desenvolvimento humano discutida por

negativos da mineração, influenciando

Amartya Sen e Mahbub ul Haq. Esse

o

tipo de violência pode ser considerado

populações

como injustiça social, desigualdade de

regiões. Seguindo os princípios de

poder

Galtung, isso pode ser considerado

portanto,

A
afeta

oportunidades
violência
o

entre

estrutural,

habitavam

como uma forma de violência,

das
essas

que

desenvolvimento

gerou insegurança para as populações

humano, pois limita o “aprimoramento

afetadas. O reassentamento em Cateme

8
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de

que

humano
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e

desenvolvimento

gerou

insegurança

alimentícia

e

Os deslocados de Bento Rodrigues e

econômica para da população rural de

Paracatu de Baixo, que ainda aguardam

Moatize, por conta da qualidade do solo

a construção de seus reassentamentos,

que não condizia com as condições do

dizem sofrer discriminações por parte

seu lugar de origem. O desastre da

da população da cidade de Mariana

Samarco

(Ver Gráfico 1). Além disso, um alto

impactou

econômica,

social

a
e

segurança
cultural

dos

índice dos deslocados sofreram ou

atingidos, já que eles perderam seus

ainda sofrem de transtornos mentais

bens, lares e todo

como

um modo de

depressão,

transtorno

de

organização social e cultural dentro do

ansiedade generalizada e estresse pós-

seu território após o rompimento da

traumático (Ver Box 3) por conta do

barragem de resíduos. Desse modo, a

desastre ocorrido (NEVES et al, 2018).

atuação da empresa mineradora não

Essas questões podem ser consideradas

contribuiu para o cumprimento da

formas

meta

do

incorporadas dentro do escopo de

Sustentável,

atuação para se alcançar o Objetivo do

16

dos

Objetivos

Desenvolvimento

promovidos pela Agenda 2030 das

de

violência

a

serem

Desenvolvimento Sustentável 16.

Nações Unidas.
BOX
Mineração e o ODS 16

2:

Metas

do

ODS

16

relacionadas à discussão sobre

Apesar de não ser um tipo de violência

desenvolvimento

direta – nos termos do Galtung (1969),

segurança, violência, mineração e

em que há um sujeito, um indivíduo

reassentamento

humano,

concreto que promove o ato violento –
empresa

Vale

desenvolvimento

S.A

afetou

humano

o
das

populações deslocadas, que sofreram
dificuldades econômicas e sociais com a
forma

como

o

processo

de

reassentamento

foi

conduzido.

Por

formas

de

violência

e as

taxas

de

mortalidade relacionada em todos os
lugares;
16.6 - Desenvolver instituições eficazes,
responsáveis e transparentes em todos os
níveis;

exemplo, a população rural de Moatize

16.10 - Assegurar o acesso público à

foi assentada para uma área imprópria

informação e proteger as liberdades

para a atividade agrícola praticada por
eles antes do reassentamento, de modo
que dificultou o cultivo de seus recursos
de

subsistência

(HUMAN

RIGHTS

WATCH, 2013; SELEMANE, 2010).

fundamentais, em conformidade com a
legislação

nacional

e

os

acordos

internacionais;
16.b - Promover e fazer cumprir leis e
políticas não discriminatórias para o
desenvolvimento sustentável.

9

pela

16.1 - Reduzir significativamente todas as
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o reassentamento forçado praticado

Gráfico 1. Discriminação (atitudes negativas, julgamentos ou tratamentos diferenciados) sofrida
pelos entrevistados em decorrência da condição de atingidos, separada por tipo e local de
ocorrência.

Fonte: Neves et al, 2018.

BOX 3: Transtornos mentais na população de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo
O relatório de 2018 do projeto PRISMMA do Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidades e Saúde da
Universidade Federal de Minas Gerais (NAVeS – UFMG) fez um levantamento de dados sobre os
impactos das populações deslocadas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo por conta do desastre
da Samarco/Vale/BHP Billiton. No gráfico de barras abaixo aparece a prevalência dos transtornos
mentais de depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e transtorno de estresse póstraumático (TEPT).
Gráfico 2. Prevalência de transtornos mentais relacionados ao estresse na população deslocada

Página
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de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, moradora na cidade de Mariana.

Fonte: Neves et al, 2018.

Em relação à salvaguarda internacional

signatários

sobre reassentamento por conta de

eficientes de impedir a violação de

projetos

quaisquer

e

volvimento

atividades

de

econômico

desen-

(como

a

mineração), a política operacional do

–

seriam

formas

direitos

cados/reassentados

dos
por

mais
deslo-

parte

das

corporações, incluindo as mineradoras.

Banco Mundial e os padrões de
performance

social

Corporação

e

ambiental

BOX 4: Salvaguarda internacional em

Inter-

relação ao reassentamento por conta

Financeira

nacional (IFC, sigla em inglês) são
considerados “os guias”

para

lidar

de projetos de desenvolvimento
De

acordo

com

Owen

e

Kemp,

os

com essa questão. Eles encorajam a

mecanismos de salvaguarda internacional

negociação de acordos para evitar a

que são, de certa forma, um guia para lidar

remoção forçada de pessoas (ICMM,

com

2015) e organizações da sociedade civil

desenvolvimento são:

deslocados

por

projetos

de

indicam que essas políticas e padrões

Política Operacional 4.12 do

refletem um piso mínimo que qualquer

Banco

projeto

sensível

ambientalmente

socialmente
deveria

Reassentamento

e

todo

modo,

sobre

Involuntário

(2001);

alcançar

e Padrão 5 de Performance

(OWEN; KEMP, 2016).
De

Mundial,

Social

e

Ambiental

Corporação

“accountability

da

Financeira

institucional e medidas de execução são

Internacional, sobre Aquisição

fracas” (OWEN; KEMP, 2016, p. 1231)

Involuntária

e econômico – isto é, à perda de

voluntário. O professor Luiz Wanderley
mercado”

essas

(como

ele

e

se à gestão do deslocamento físico

esses compromissos possuem caráter
que

Terras

Reassentamento (2012): refere-

em âmbito internacional, pois todos

acredita

de

ativos ou de acesso a estes, que

“medidas

de

levam à perda de fontes de renda e

considera

os

meios

de

subsistência

–

como

padrões do Banco Mundial e do IFC),

resultado de aquisição de terras

justamente por não serem obrigatórias,

relacionada a projetos.

trazem descrença em relação à sua real
efetividade a longo prazo para regular

Outra questão importante presente no

questões

os

ODS 16, especificamente na meta 16.10

impactos e as injustiças provocados por

(ver no Box 2), é o acesso público à

grandes

informação.

como

empreendimentos

Segundo

Wanderley

(WANDERLEY, 2018). Logo, tratados e

(2018), “o acesso à informação no

acordos internacionais – que possuem

campo

caráter

particularmente

obrigatório

aos

Estados

do

extrativismo
(...)

é

problemático”,
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“tão

pois as populações sabem pouco sobre

reassentamento, de forma a tornar este

os empreendimentos realizados ao seu

um processo mais justo e transparente.

redor, se elas estão sendo contaminadas

E a sociedade civil possui o importante

pelos elementos tóxicos liberados pelas

papel de pressionar o aparato estatal e

atividades minerárias, e ainda possuem

as organizações internacionais para que

pequena capacidade de controle social

sejam criados “arcabouço legal, jurídico

da qualidade da água e do ar. Tanto os

e constituições reguladoras fortes” que

deslocados de Moatize quanto os de

permitam a efetividade prática das

Mariana reclamaram da forma como as

metas

decisões

Desenvolvimento

sobre

as

condições

de

reassentamento foram conduzidas pela
Vale e pelos seus respectivos Estados
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2013; I
ENCONTRO INTERNACIONAL DOS

dos

Objetivos

do

Sustentável

(WANDERLEY, 2018).
Por uma Mineração Sustentável?

Banco Mundial reconhece que, se não

“Eu não conheço nenhuma
mineração sustentável (...) A
gente precisa primeiro ter um
modelo de vida sustentável para
criar uma mineração
sustentável.”

existirem medidas para atenuar os

– Luiz Wanderley

ATINGIDOS

PELA

VALE,

2010;

MIRANDA et al, 2017; SELEMANE,
2010). De acordo com o Instituto
Brasileiro de Mineração (IBRAM, o

reassentamentos

involuntários

em

projetos de desenvolvimento,
a

severidade

Como

dos

riscos

ambientais,

econômicos

sociais

pode

desagregação
sociais,

dos

e
gerar

sistemas

empobrecimento

de

afetados, enfraquecimento de
redes sociais e de instituições
comunitárias,
grupos

dispersão

familiares,

de

dentre

outros (IBRAM, 2013, p. 40).

discutido

ao

longo

deste

documento, existe uma relação de
interdependência entre segurança e
desenvolvimento.

Desenvolvimento,

para Amartya Sen, é a expansão das
liberdades

humanas

por

meio

da

garantia de seus direitos sociais e
individuais.

Desse

modo,

o

desenvolvimento precisa ser propiciado
em condições de segurança, onde não
há violência – tanto direta quanto

Desse modo, demonstra-se de extrema
garantir

o

desenvolvimento humano, incluir as

Os casos de Mariana e Moatize são

populações impactadas na formulação

exemplos de como a mineração exerce

dos

influência no desenvolvimento humano

projetos

de

planejamento

do

das populações a quem atinge, seja por
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importância,

indireta/estrutural (Galtung, 1969).

meio de seus projetos ou atividades.

mineração,

Nesses exemplos, a mineração gerou

questionamentos e caminhos para se

impactos negativos – de caráter social,

pensar sobre mineração, segurança,

econômico, ambiental e psicológico –

violência, paz e desenvolvimento.

para as populações atingidas.

é

gerar

novos

Uma inquietação presente na discussão

As violências da mineração se mostram

sobre mineração é se é possível que esta

como questões importantes de análise e

atividade seja sustentável. Mais pode

debate,

ser

considerando

a

internacional

voltada

cumprimento

dos

Desenvolvimento

agenda
para

o

Objetivos

do

Sustentável.

Dessa

abordado

sobre

a

“violência

ambiental” da mineração e o seu papel
na

agenda

sustentável.

de

desenvolvimento

Pode

existir

uma

forma, o documento apresentou as

mineração

conexões do tema analisado com o ODS

realizar uma atividade mineral sem

16,

a

impactos, sem violações, sem lágrimas,

mineração se relaciona com as metas

sem desastres? Caso não, teremos então

apresentadas nesse ODS e como estas

que abandonar completamente essa

podem

atividade – mesmo sabendo que ela

em

particular

fortalecer

segurança

e

sobre

a

do

como

garantia

da

desenvolvimento

gera

sustentável?

commodities

É

e

possível

produtos

humano das populações afetadas pela

fundamentais

mineração, de modo que as empresas

desenvolvimento capitalista empregado

não violem seus direitos.

atualmente? Ou aceitamos seu caráter

O objetivo deste documento, além de
trazer uma análise informativa sobre o
reassentamento

provocado

pela

para

o

modelo

de

altamente destrutivo e criamos medidas
paliativas, de forma que a atividade
gere menos impacto socioambiental?
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