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RESUMO  

Este briefing apresenta o avanço da mineração no Brasil, 

seus impactos nas regiões afetadas por grandes empreendimentos 

mineradores e os movimentos populares de resistência ao modelo 

econômico extrativista. A partir de abordagens críticas ao 

desenvolvimento, dados oficiais sobre o setor minerador são 

analisados, botando em perspectiva suas relações com os recursos 

naturais e com as comunidades locais, buscando travar um debate 

sobre possibilidades de projetos mineradores sustentáveis. 

Posteriormente, movimentos de resistência populares ao modelo de 

mineração brasileiro são apresentados levando em consideração os 

atores envolvidos em diferentes níveis de mobilização, suas 

estratégias, reivindicações e, por consequência, contribuições para o 

grande debate sobre desenvolvimento sustentável. Assim, é possível 

perceber a urgência de repensar as práticas da mineração e sua 

incidência nos territórios brasileiros, a fim de estabelecer um 

modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável.   

INTRODUÇÃO 

Em uma primeira análise, a mineração pode ser vista como 

um dos setores básicos da economia do Brasil, sendo fundamental 

para o desenvolvimento econômico e bem-estar da população. A 

história da exploração de recursos minerais no país tem início há 

séculos atrás, na época da colonização portuguesa. Todavia, olhando 

através das perspectivas das comunidades afetadas diretamente por 

essas atividades, além dos desastres que ocasionam, é possível 

vislumbrar uma nova realidade. 

Tendo como pergunta de pesquisa "como movimentos 

populares de resistência ao modelo de mineração brasileira 

contribuem para o desenvolvimento sustentável?" este policy 

briefing busca olhar para as práticas de mineração brasileira a partir 
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de movimentos sociais pontuais que nascem através das deficiências do modelo de mineração. Abordando 

questionamentos sobre a forma como esse é executado e o que enxergam como novos caminhos e um possível 

controle sobre ele.  

Portanto, em um primeiro momento, a pesquisa pretende apresentar o avanço da mineração no 

território brasileiro, assim como mecanismos, políticas e concepções que foram sendo estabelecidos para 

compreender os diferentes ângulos das atividades de exploração dos recursos minerais. Em seguida, 

apresentam-se alguns dos movimentos sociais organizados de resistência ao modelo de exploração mineral no 

contexto nacional, em especial o Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM). Assim, será 

possível botar em perspectiva a multidimensionalidade dos impactos do extrativismo mineral para as 

populações atingidas.     

O AVANÇO DA MINERAÇÃO BRASILEIRA 

A exploração de recursos minerais é uma prática histórica no Brasil. Desde a época colonial, o país foi 

marcado por essa atividade econômica e industrial. Séculos depois, o país é considerado uma das maiores 

potências minerais do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o setor de mineração 

faturou R$209 bilhões em 2020 e representa 2,5% do PIB brasileiro. Entretanto, o volumoso desenvolvimento 

socioeconômico e o progresso tecnológico e científico resultantes da prática são acompanhados por graves 

danos sociais e ambientais. 

Ao mesmo tempo que o peso do setor mineral na economia brasileira aumenta, a degradação de 

territórios por desmatamento, contaminação e poluição ambiental que ocorrem como consequência das 

explorações minerais crescem simultaneamente. O resultado calamitoso são desastres sociais e ambientais 

incalculáveis – mais notórios são os casos dos municípios de Mariana e Brumadinho que sofreram com 

rompimentos de barragens em 2015 e 2019, respectivamente. 

 

Imagem 1: Região de Mariana (MG) após rompimento da barragem em 2015 

 

Disponível em: <https://cnpem.br/cinco-anos-apos-ruptura-de-barragem-poluentes-da-tragedia-de-mariana-ainda-

chegam-ao-mar/> 
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Dessa maneira, é possível perceber que com o passar das décadas, enquanto os rendimentos do setor 

aumentam, os prejuízos ao meio ambiente e os problemas sociais acompanham esse aumento. De acordo com 

a Constituição Federal de 1988, art. 176, "as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais (...) 

pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra". Isto significa que os 

minerais pertencem à União mesmo se o solo for particular, sendo concedida exploração e pesquisa apenas 

com aval das autoridades responsáveis.  

 A partir disso, houve a criação de órgãos com a finalidade de atuar na fiscalização e cumprimento da 

legislação no que se refere à exploração dos recursos minerais, sendo estes responsáveis por definir diretrizes 

e regulamentações. Entre esses pode-se destacar o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encarregado a 

formular, coordenar e fiscalizar as políticas ambientais; o Ministério das Minas e Energia (MME) responsável 

pelas políticas dos setores mineral, elétrico e de petróleo/gás; o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) responsável por assessorar e deliberar sobre normas e padrões para o meio ambiente aos demais 

órgãos ambientais; e, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

responsável, em nível federal, pelo licenciamento1 e fiscalização ambiental. 

Isso posto, nota-se como políticas ambientais recentes tornam as práticas de mineração ainda mais 

prejudiciais. O governo atual brasileiro demonstra falta de engajamento com questões ambientais, 

flexibilizando o licenciamento ambiental para atividades prejudiciais ao meio ambiente, diminuindo a 

fiscalização das empresas mineradoras e eliminando órgãos de controle ambiental (Guerra, 2019). 

A partir de iniciativas como o Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD), lançado em 2020, o 

Governo Federal pretende atrair novos investimentos e promover o crescimento e desenvolvimento 

sustentável da mineração no país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque: "A 

mineração é uma das grandes forças da economia brasileira, importante vetor do progresso é sinônimo do seu 

desenvolvimento para a promoção do bem-estar de todos” (IBRAM, 2020). A ação possui mais de cem metas 

em dez áreas da mineração entre o período de 2020 e 2023, prometendo incorporar questões relacionadas 

desde o aproveitamento mineral em novas áreas até a sustentabilidade (IBRAM, 2020).  

Contudo, é possível verificar que as legislações se tornam mais flexíveis e como resultado há o 

aumento significativo de estragos ao meio ambiente e às comunidades afetadas. Com as negociações de títulos 

minerários na Bolsa de Valores, intensificação da especulação no setor e articulações feitas para se adequar 

as organizações internacionais, incentivo à mineração em regiões mais desfavorecidas e os interesses de outros 

países, que demandam acesso ao processo de exploração mineral, o território brasileiro, e as pessoas, sofrem. 

A prática provoca danos à saúde física e mental da população local devido a contaminação pelos minérios e o 

desenvolvimento de doenças serem uma aflição constante para os atingidos (Súdre, 2020). 

 
1 No Brasil, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras constituem 

instrumentos para a execução da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6938 (...). A avaliação de impacto ambiental é ainda 

matéria constitucional, prevista no Art. 225, § 1º, Inciso IV da Constituição Federal de 1988, que determina a realização de estudo 

prévio de impacto ambiental para a instalação no País de obras ou atividades. Disponível em: http://pnla.mma.gov.br/o-que-e-

licenciamento-ambiental. 

http://pnla.mma.gov.br/o-que-e-licenciamento-ambiental
http://pnla.mma.gov.br/o-que-e-licenciamento-ambiental
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Desse modo, os movimentos de resistência se mobilizam para tentar ocupar o vácuo deixado pelo 

Estado. E, embora os problemas causados pela mineração sejam complexos, eles se fundamentam na 

insustentabilidade de um sistema de atividades de exploração em que os recursos não são renováveis. A 

minério-dependência estabelecida quando as regiões mineradas não diversificam sua produção é uma questão 

elementar colocada pelos movimentos. Theotônio dos Santos, renomado nos estudos da teoria da dependência, 

coloca essa como a “situação na qual a economia de certos países é condicionada pelo desenvolvimento e pela 

expansão de outra economia à qual está subordinada” (Santos, 2011, p. 5).  

A minério-dependência se apresenta como subordinação frente a mercados globais de commodities. 

As regiões mineradas se tornam vulneráveis e sensíveis às instabilidades do mercado internacional, visto que 

a quantia para restituir os possíveis prejuízos causados pela exploração mineral repassadas a municípios, 

estados e órgãos ambientais pode variar de acordo com as oscilações dos preços dos minerais dentro dos 

mercados financeiros globais. Ainda, a dependência é um fenômeno multidimensional, não se restringindo ao 

cunho econômico e se manifestando em dependência social e política. Essa última sendo possível observar na 

inserção das grandes empresas mineradoras em âmbitos políticos com intuito de representar seus interesses, 

como isenções fiscais e flexibilidades (Coelho, 2018, p. 254).  

Entre as críticas à mineração, destaca-se a preocupação pela redução dos impactos ambientais e a 

exigência quanto à sustentabilidade. Sendo colocado como um dos maiores desafios da mineração na 

atualidade, a ampliação da preocupação com meio ambiente e a forma com que se utiliza os recursos impacta 

como se efetua a mineração, colocando em evidência seus impactos negativos – seja a forma como é feita a 

extração ou os descartes dos rejeitos, por exemplo.  

Logo, as discussões acerca da possibilidade de uma mineração sustentável crescem junto com a 

conscientização do tema. Seria possível uma atividade mineral sem impactos danosos ao meio ambiente? De 

acordo com Alberto Acosta (2016) um processo é considerado sustentável quando se mantém sem ajuda 

externa e sem que produza a escassez dos recursos existentes, ou seja, permite satisfazer necessidades 

presentes sem comprometer as futuras gerações. Por esse motivo, a atividade de extração mineral é 

presumivelmente insustentável visto que explora recursos finitos.  

Outrossim, Miriam Lang (2016) aponta o “desenvolvimento” como um processo linear e limitado. A 

ideia de desenvolvimento como qualidade de vida prevaleceu por muito tempo, mas começa a ser posta em 

questionamento. Entra em pauta o fato que esse modo de vida estabelecido como o ideal só foi alcançado 

devido às relações coloniais, históricas e atuais. O desenvolvimento, como é utilizado, opõe-se diretamente à 

sustentabilidade e à inclusão, sendo somente uma forma de ampliação do modo de produção, distribuição e 

consumo capitalista. Logo, é preciso conceber além de um possível desenvolvimento alternativo, mas 

alternativas ao desenvolvimento (Lang, 2016, p. 31).   

Em muitos países, a pobreza está relacionada com a existência de riqueza em recursos naturais. Países 

ricos em recursos naturais, cujas economias são sustentadas majoritariamente em sua extração e exportação, 

encontram maiores dificuldades para se desenvolver. Essa conceituação é conhecida como o "paradoxo da 
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abundância". Segundo essa visão, os problemas e conflitos derivados do extrativismo seriam resolvidos com 

uma adequada governança na gestão dos recursos naturais (Acosta, 2016, p. 46). 

Em vista disso, o caminho a ser percorrido para possivelmente remover a mineração do pilar do 

desenvolvimento do Brasil se apresenta amplo e árduo. Considerando as previsões para o futuro, as atividades 

mineradoras não estão desacelerando. De acordo com o IBRAM, 92 projetos irão receber incentivos de 

aproximadamente US $38 bilhões no período 2021-2025 (tabela 1). A estimativa para a produção mineral no 

1º trimestre de 2021 é de crescimento de 15% em toneladas em comparação ao mesmo período de 2020. 

Entretanto, com essas aplicações e infraestrutura, os desastres vão crescer exponencialmente.  

 

Tabela 1: Investimentos em projetos de mineração (US$ bilhões) 

 
Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/publicacoes-

1/boletim-do-setor-mineral/boletim-do-setor-mineral-2013-4o-trim-2020.pdf> 

 

Dessa forma, se passa a vindicar do setor de mineração com essa grande representatividade econômica 

uma atenção maior ao planejamento, fiscalização, governança e resposta aos conflitos, algo que os órgãos 

designados não aparentam conseguir lidar efetivamente, gerando demanda das resistências populares. Em 

contrapartida, movimentos sociais e expressões populares de resistência, como o Movimento pela Soberania 

Popular na Mineração (MAM), abordado adiante, pretendem contribuir para a discussão realizando 

desdobramentos práticos e debates de problemáticas, como a exploração, que avassalam diferentes regiões 

brasileiras. 

AS RESISTÊNCIAS POPULARES AO PROJETO MINERAL BRASILEIRO 

O antropólogo colombiano-americano Arturo Escobar, em seu livro “The Making of Social Movements 

in Latin America: Identity, Strategy and Democracy” (2018), apresenta como o discurso do desenvolvimento 

elaborado a partir do fim da II Guerra Mundial tem seus pressupostos baseados na racionalidade moderna 

europeia, que se internacionaliza a partir da colonização. Tal discurso “retrata as sociedades do Terceiro 

Mundo como imperfeitas, anormais ou doentes em relação às sociedades desenvolvidas" (Escobar, 2018, p. 

65). Seguindo essa lógica, a solução postulada pelo Norte Global para essa condição seria a importação de tal 

modelo de desenvolvimento que, por sua vez, funciona na lógica da exploração extrativista e do uso da terra 

e da natureza como recursos a serem incorporados na economia capitalista. 
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Tais características do modelo de desenvolvimento importado das sociedades do Norte Global fizeram 

com que, ao longo dos anos, fosse possível a coexistência de modelos econômicos e sociais plurais em relação 

à modernidade. Para Escobar (2018), é possível perceber, na América Latina, “formas econômicas e culturais 

de diferentes origens temporais, criando camadas ao invés de estágios [de desenvolvimento], constituindo, ao 

mesmo tempo, simultaneidade e sequência” (p. 67, tradução e grifo nossos). 

Nesse contexto, é a partir das margens e das fissuras do capitalismo periférico, que movimentos sociais 

apresentam maneiras alternativas de se organizarem em suas relações com o capital, Estado, cultura e a 

economia (Escobar, 2018, p. 68). Em entrevista para a realização desse briefing, Charles Trocate, fundador 

do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), ilustra essa ideia ao dizer que o Brasil não é um 

país minerador, e sim um país minerado. Tal proposição de “país minerado” inverte o papel historicamente 

construído da mineração como pilar fundamental no desenvolvimento socioeconômico brasileiro, na medida 

em que explicita a condição de exploração sob a qual o regime extrativista opera. 

O Environmental Justice Atlas (EJAtlas), que reúne bases de dados sobre conflitos socioambientais 

internacionalmente, contabiliza 172 denúncias de conflitos desse caráter no Brasil e, dentre esses, 39 são 

motivados pela mineração. O Observatório da Mineração lista 12 movimentos organizados no Brasil que tem 

incidência política na resistência a projetos de mineração, são eles: 

• Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração 

• Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale 

• MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens 

 

• MAM – Movimento Pela Soberania Popular na Mineração 

 

• APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

 

• Justiça nos Trilhos 

 

• Instituto Socioambiental 

 

• FASE 

 

• INESC 

 

• Movimento pelas Serras e Águas de Minas 

 

• Movimento Águas e Serras de Casa Branca – Brumadinho/MG 

 

• A Sirene 

Nesse cenário, há uma gama de particularidades que dizem respeito a cada movimento listado. Porém, 

no espectro mais amplo de mobilização dos “afetados”, é possível traçar semelhanças em seus níveis e 

estratégias de ação coletiva. Losekann (2016) em “A política dos afetados pelo extrativismo na América 

http://emdefesadosterritorios.org/
https://atingidospelavale.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MAB.Brasil/
http://mamnacional.org.br/
https://www.facebook.com/apiboficial/?__tn__=kC-R1.g&eid=ARC4RYRtFCVyX2vTI8lk_bgcycDRIaaFZQVXwxHnKkfyVE9Xs2XkaVaXUPK43EXulJJ20h9XMIjaCLEm&hc_ref=ARQlhGF_JeH752rm7fO97JTMWGT971rv96KNXmmJZ2EpBsH1dGs5GMF-4gf-55FZTM0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCD_PWzxZKPvY1nNyOPJH8gcnbj18GFaBdu-_wK2juxLU3QbpcpUXAlTCoWuq6-1R-biweyIH-bGJMBRkQaAt0Ek9h2ROquQNO1e4Y9aCADSVrJZSZGyi2X1RDkgAlc-JVxQfAzK33Qhztlr3ksb67fFcbHYNo-dzUstYY3PgirqKblui9leRsY7qe5sKK5b93sTcsaa--sRG-wTlVsbxP8Pt3lYSvyzA-v6riToxla5EWjvCzMAD9THnS1VCfxtqO-55sgOzHcH_U304I1Pl9LCym1gvJndrVImAUvWTfvYFmgASrzureHz9WBnYrz8If0Rbg
https://justicanostrilhos.org/
https://www.socioambiental.org/pt-br
https://fase.org.br/
https://www.inesc.org.br/
https://www.facebook.com/movimentopelasserraseaguasdeminas/
https://www.facebook.com/MovimentoAguas/
https://www.facebook.com/JornalSirene
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Latina”, apresenta três níveis de atores envolvidos nesse tipo de mobilização, sendo eles: os afetados em si, 

os afetados mobilizados e os mobilizadores de afetados (Losekann, 2016, p. 136).  

Os afetados em si são aqueles diretamente impactados por projetos extrativistas, como os pequenos 

agricultores, as populações indígenas, quilombolas e os campesinos, por exemplo. Além desses, a própria 

natureza pode ser entendida como parte desse enquadramento a partir de uma perspectiva mais abrangente de 

sujeitos e atores políticos. Os afetados mobilizados são os sujeitos próprios dos territórios impactados, que já 

estão engajados em articulações de resistência. Podemos citar as associações de moradores e lideranças locais 

como exemplos. Já os mobilizadores de afetados são aqueles que não necessariamente sofrem os impactos dos 

projetos extrativistas, mas se organizam em prol dos direitos dos afetados (Losekann, 2016, p. 136). 

Essa divisão é útil ao analisarmos o processo de 

formação do Movimento pela Soberania Popular na 

Mineração (MAM), que começa a partir do início dos anos 

2000. Charles Trocate, fundador do Movimento, em 

entrevista, narrou os principais acontecimentos que 

motivaram e possibilitaram a organização da luta pela 

soberania territorial e maior controle popular dos recursos 

minerais. Primeiramente, episódios violentos no final do 

século XX ilustraram um problema específico no âmbito da 

mineração, especialmente o Massacre da Ponte em 1987 e o 

Massacre de Eldorado do Carajás em 1996. Nesses 

episódios, a Polícia Militar assassinou garimpeiros e 

camponeses que se mobilizavam por direitos trabalhistas e 

pelo direito à terra. Trata-se de uma expressão clara da 

imbricação da exploração mineral com a violência 

institucionalizada e associada aos grandes empreendimentos 

de exploração, na medida em que a Vale estava presente nos 

territórios citados, no sul do Pará. 

A luta campesina, nos anos 2000, passa a entender 

que é preciso ir além da luta pela terra e passa a entender a 

importância de lutar pelo território. Trocate, em entrevista, 

explica que “território é controlar o que está em cima e 

embaixo” (2021) e pontua que é a partir dessa articulação do 

movimento campesino em direção ao território que se 

percebe o grande problema da amplificação do projeto 

mineral, que ocupa e usurpa territórios de forma 

antidemocrática. Além disso, mobilizações em 2007 e 2008 

BOX 1: DISTINÇÃO ENTRE 
GARIMPO E MINERAÇÃO 

O garimpo é uma das formas de 

exploração mineral, apenas com menor 

investimento e operando com pequenos 

volumes de minério em comparação com 

os copiosos volumes da mineração. É 

uma atividade realizada em grande 

maioria de forma informal, sem 

licenciamento ambiental ou 

planejamento. Em geral, a prática utiliza 

recursos de baixo investimento, podendo 

ser feita manualmente, com ferramentas 

ou equipamentos rústicos. 

Sobretudo, assim como a mineração o 

garimpo causa intensos impactos ao meio 

ambiente. Como é exposto por Marcelo 

Barbosa, militante do Movimento Pela 

Soberania Popular da Mineração 

(MAM), as atividades garimpeiras são 

normalmente relacionadas com 

desmatamento para a limpeza da área. O 

garimpo pode parecer algo pontual, “mas 

quando você fala em 20.000 garimpeiros, 

(...), está falando de várias zonas de 

desmatamento dentro de um território 

que, no conjunto, significa uma fração 

importante da vegetação que ali foi 

suprimida para essa atividade” 

(RAQUEL, 2020). 
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a partir do Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também serviram como elementos 

componentes da rede de ativistas mobilizados na luta territorial.  

Em 2008, a mobilização de milhares de garimpeiros a partir da Serra Pelada, também foi um elemento 

importante para o surgimento do MAM, como apontou Charles Trocate. A partir do MST, há uma jornada de 

militantes por 72 cidades nos arredores da Serra Pelada, que serviu como um instrumento para mobilizadores 

de afetados (Losekann, 2016) unirem garimpeiros da região em um movimento político pelo estabelecimento 

do estatuto do garimpeiro e estabelecer formas de compensação pelo trabalho no garimpo. Nesse contexto, 

surge o Movimento de Trabalhadores da Mineração (MTM), que pela primeira vez reuniu os garimpeiros da 

Serra Pelada, visto que o garimpo (ver box 1) é uma prática baseada na competição individual e trabalha por 

quebrar os laços efetivos de comunidades, dificultando a mobilização dos trabalhadores.  

Em 2009, houve mobilizações na região do Baixo Amazonas e da cidade de Juruti (PA) contra a 

implementação de empreendimentos minerais da empresa ALCOA, em que foi possível estabelecer acordos 

de pagamento às comunidades do território explorado. Tais eventos narrados por Charles Trocate foram 

essenciais para a formação política e articulação do MAM, na medida em que o MST não incorporou a 

mineração na sua forma de luta pois já havia o entendimento que do ponto de vista dos atingidos a mineração 

ia além da luta da terra. Nesse contexto, a primeira reunião do MAM acontece em 2012 e reúne 36 pessoas de 

nove estados brasileiros, que percebem o avanço da mineração nos territórios e decidem se organizar 

coletivamente.  

Imagem 2: As atividades da Vale transformaram o Grande Carajás em uma das maiores áreas de 

exploração de minérios do mundo 

 

 
Disponível em: <http://www.omegaservice.com.br/blog/artigos/projeto-grande-carajas> 

 

Nos primeiros dois anos de atividades, o MAM se propôs a nacionalizar o “conflito Carajás” – já 

partindo do entendimento de que o empreendimento S11D da Vale não é um projeto, e sim um conflito. 

Inicialmente, o movimento era o de “atingidos pela mineração”, porém, como Trocate pontua e como 

apresentado na definição de afetados de Lasekann (2016), há um conjunto de afetados, o que torna necessária 

a reconceitualização para um movimento que busque a soberania mineral popular, no sentido de controle do 
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território. Nesse contexto, o movimento propõe um modelo alternativo de mineração ao que vem sendo 

historicamente observado no Brasil, de maneira a estabelecer relações menos danosas às comunidades e aos 

territórios. Com isso, a partir de 2014, o MAM se estabelece com sua nomenclatura atual e se organiza a partir 

da frase: “por um país soberano e sério, contra o saque dos nossos minérios”.  

Além do MAM, outro movimento que ilustra a diversidade de atores é o Justiça nos Trilhos. Em seu 

manifesto, torna-se clara a abrangência do movimento desde suas raízes locais nos afetados, até conexões 

internacionais com outras populações e territórios do Sul Global. 

 
                                        Disponível em: <https://justicanostrilhos.org/quem-somos/> 

 

Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), não está restrita à resistência aos 

empreendimentos extrativistas e atua na defesa dos direitos indígenas de maneira geral em diferentes 

territórios do país. A mineração, no entanto, surge como um problema na medida em que avança nos territórios 

de maneira criminosa, por meio do garimpo ilegal. Os exemplos mais recentes e latentes estão localizados no 

Pará, com o povo Munduruku e o povo Yanomami, que vêm sofrendo com ataques de garimpeiros e um 

verdadeiro extermínio. Nesse contexto, torna-se clara novamente a imbricação da violência e das práticas 

minerais em diversos níveis, tanto de maneira física como epistemológica e psicológica, por meio do 

apagamento das populações indígenas e de outras populações tradicionais, o que depõe contra o racismo 

ambiental estruturado no país (ver box 2).  

A Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV), por sua vez, funciona 

desde 2009 como uma rede de solidariedade que congrega diversos grupos, como sindicalistas, ambientalistas, 

ONGs, associações de base comunitária, grupos religiosos e acadêmicos do Brasil e do mundo. Nesse 

contexto, a AIAAV compartilha do manifesto do Justiça nos Trilhos em sua multiplicidade de atores e níveis 

de atuação, e trabalha por denunciar as violências e as infrações cometidas pelos grandes empreendimentos 

minerais, em especial a partir da Vale. Nesse sentido, publicam-se relatórios e dossiês que reúnem informações 

e denúncias de violações de direitos humanos, em apoio às comunidades locais em defesa de seus territórios.  
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Portanto, é possível perceber o grande desafio que os movimentos populares de resistência à mineração 

enfrentam. Trata-se de defender um modelo econômico que incorpore as populações locais e entenda os 

territórios e sua preservação como parte fundamental para o desenvolvimento social e sustentável. Nesse 

sentido, a luta por soberania mineral abarca diversas outras lutas e, por isso, é majoritariamente organizada a 

partir de redes de movimentos e conexões em diversos níveis, desde os afetados até os mobilizadores de 

afetados, passando pelos afetados mobilizados (Losekann, 2016). No contexto atual nacional, há um descaso 

governamental em respeito a essas lutas e uma agenda de exploração extrativista que não leva em consideração 

as populações locais e tradicionais.  

BOX 2: RACISMO AMBIENTAL 

O racismo ambiental se caracteriza pelas consequências da destruição da natureza recaindo 

desproporcionalmente sobre grupos racializados, como negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e 

outros (Silva, 2012, p. 96). Entre as consequências enfrentadas pelos indivíduos vulneráveis e 

marginalizados estão a falta de água, doenças, enchentes, contaminações e outras externalidades negativas 

e danos ambientais nocivos gerados pelo desenvolvimento (Silva, 2012, p. 88). 

As minorias sofrem discriminação racial na formulação e aplicação de regulamentos e leis ambientais, 

sendo excluídas dos processos de tomada de decisão. O racismo ambiental espelha a desigualdade da 

sociedade, sendo responsável pela exploração de territórios e de pessoas. De acordo com o sociólogo 

Roberto Bullard, “de forma geral, os indígenas são a parte da população que se defrontam com algumas 

das piores formas de poluição, entre elas e a do mercúrio usado nos garimpos e (...) outros tipos de 

operações perigosas praticadas pelas mineradoras” (Bullard, 2005, p. XX). Isso fica claro ao analisarmos 

o caso do desastre de Brumadinho, por exemplo.  

O Relatório da Insustentabilidade 2021, organizado pela Articulação Internacional de Atingidos e 

Atingidas pela Vale (AIAAV), aponta que, nos primeiros dez quilômetros do percurso da lama advindos 

do rompimento da barragem em Brumadinho, 63,8% da população era negra. Outros pontos atingidos, 

como Parque Cachoeira e Córrego do Feijão, também apresentam percentuais de população negra 

expressivos, com 70,5% e 58,8% respectivamente (p. 33, 2021). 

Não obstante, o racismo ambiental também se expressa a partir do desrespeito às diferentes cosmovisões 

dos povos indígenas. Ailton Krenak, ao falar sobre a morte do Rio Doce, deixa clara a reivindicação de 

que as crenças, assim como relações efetivas e culturais com o rio sejam respeitadas.  

Watu, que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade; tem personalidade. Ele não é ‘recurso’ 

como os pilantras dos engenheiros da Vale, administradores do Governo, da Agência Nacional das 

Águas, do Comitê de Bacias sugerem. (...). Mesmo que a empresa seja condenada a suprir aquela 

gente com água mineral naquele lugar, parece que você está colocando uma pessoa num balão, 

botando soro nela, oxigênio, e ela vai ficar em coma como o rio. O rio está em coma. De certa maneira, 

essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio agora deixa elas no mesmo estado 

simbólico de em que o corpo do rio está (Krenak, 2021, p. 28). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão mineral pode ser colocada como um dos principais desafios contemporâneos. O presente 

briefing mostrou que essa questão é estrutural em decorrência de séculos de submissão e exploração do 

território brasileiro e das populações afetadas.  Nesse sentido, a partir de conceitos como a minério-

dependência e do entendimento do modelo de mineração presente estabelecido, faz-se imperativo o 

surgimento de movimentos contrários às autoridades e os impactos negativos que acarretam. 

Os movimentos de resistência populares abordados nesta pesquisa são um ponto de partida, realizando 

articulações e produzindo discussões relevantes em diferentes âmbitos, englobando indivíduos e grupos 

historicamente silenciados. As contribuições desses movimentos são diversas, na medida em que nos 

apresentam outras relações possíveis do uso da terra e dos recursos naturais na defesa por uma maior 

autonomia no âmbito econômico, contribuindo para o grande debate do desenvolvimento sustentável, como 

posto por Acosta (2016).  

A publicação de relatórios como o Relatório da Insustentabilidade da Vale de 2021 pela Articulação 

Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale demonstra a incidência política dessas redes, que atuam 

ativamente no monitoramento das atividades mineradoras e seus impactos adversos na sociedade e no meio 

ambiente. Essas mobilizações são essenciais para se pensar os modelos políticos, formas de Estado e o tipo de 

democracia que precisa ser estabelecida para se afastar da insustentabilidade ligada a exploração de recursos 

naturais não renováveis e gerar caminhos democráticos com destino à sustentabilidade (Acosta, 2016, p. 79). 

A ideia inicial de que o desenvolvimento pela mineração traria impactos positivos para as economias 

locais e populações integradas nos territórios, então, deve ser deixada para trás. É preciso buscar soluções 

alternativas ao desenvolvimento, como propõe Lang (2016) e, assim sendo, é imprescindível amplificar as 

vozes daqueles e daquelas diretamente impactados pelos grandes empreendimentos minerais, no sentido de 

explicitar as violações de direitos humanos e as práticas violentas que advém da exploração mineral 

extrativista.  
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