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RESUMO 

 
O empreendimento Minas-Rio, da empresa Anglo American, é um grande complexo 

minerário que envolve uma lavra a céu aberto que se estende por 12 km, uma usina de 

beneficiamento, localizadas nos municípios de Conceição do Mato Dentro (MG) e 

Alvorada de Minas (MG) e uma adutora de água localizada no município de Dom 

Joaquim (MG), região situada na Reserva de Biosfera da Serra do Espinhaço e o 

complexo industrial-portuário, além de compreender o maior mineroduto do mundo 

(525 km de extensão). Desde as primeiras ações da empresa na região, têm ocorrido 

denúncias de violações de direitos humanos feitos pela população local. Os arranjos do 

atual modelo de licenciamento ambiental validam à perspectiva dos órgãos estatais e à 

da iniciativa privada, em detrimento de uma perspectiva da população local, 

apresentando procedimentos e métodos legitimados por um discurso técnico-científico 

que descartam a diversidade sociocultural das formas de apropriação do meio ambiente 

(ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 2005). A partir da análise de registros elaborados 

no âmbito do processo, esta monografia pretende compreender como se estabeleceu, 

durante o processo do licenciamento, aqueles que são definidos/apresentados como os 

atingidos pelo empreendimento. Dessa maneira, historio a edificação e definição da 

‘categoria atingido’, no caso Minas-Rio, procurando entender como algumas 

comunidades foram consideradas atingidas e outras não. Examinando a controvérsia 

relativa à definição de quem são os ‘atingidos’ pela atividade de exploração mineral na 

área rural da cidade de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, MG. 

 

Palavras-chave: mineração, Minas-Rio, violação de direitos, controvérsias, 

atingido, linguagem técnico-científico.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ADA – Área Diretamente Afetada  

AID – Área de Influência Direta  

AI- Área de Influência  

AII- Área de Influência Indireta 

CIMOS - Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais  

CMD - Conceição do Mato Dentro  

CEMIG- Companhia Energética de Minas Gerais 

COPAM- Conselho Estadual de Política Ambiental  

CPT – Comissão Pastoral da Terra  

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral  

DPMG – Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  

EIA – Estudo de Impacto Ambiental  

FEAM- Fundação Estadual do Meio Ambiente 

FETAEMG- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  

IEF- Instituto Estadual de Florestas 

IGAM- Instituto Mineiro de Gestão das Águas.  

INEA - Instituto Estadual do Ambiente  

GESTA/UFMG – Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais  

LI – Licença de Instalação  

LP – Licença Prévia  

LO – Licença de Operação  

MG – Minas Gerais  

MPF - Ministério Público Federal  

MPE – Ministério Público Estadual   

NUCAM – Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais  

ONG- Organização Não Governamental 

PCA- Plano de Controle Ambiental 

PCH- Pequena Central de Hidrelétrica 



6 

 

PNF-Plano de Negociação Fundiária 

REASA – Rede de Acompanhamento Socioambiental  

RIMA- Relatório de Impacto Ambiental  

RJ – Rio de Janeiro  

SEMAD - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 

Governo de Minas Gerais  

SISNAMA- Sistema Nacional Meio Ambiente 

SISEMA- Sistema Estadual de Meio Ambiente  

SUPRAM – Superintendência Regional de Regularização Ambiental  

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta  

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais  

UFSJ- Universidade Federal de São João Del Rei 

URC Jequitinhonha – Unidade Regional Colegiada Jequitinhonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa do Projeto Minas-Rio com traçado do mineroduto até o complexo 

portuário do Açu. FONTE: Relatório dos Impactos Socioambientais do Complexo 

Industrial-Portuário do Açu AGB Rio e Niterói /SETEMBRO/2011. 

Figura 2: Sistema de Captação de água, feito por um morador, na comunidade de São 

José do Jacém (Foto tirada em Julho de 2016).  

Figura 3: Quintal da casa de Dona Maria na comunidade de São José do Jacém (Foto 

tirada em Julho de 2016).  

Figura 4: Quintal de Dona Natalina, na comunidade Serra da Ferrugem (Foto tirada em 

Abril de 2015).  

Figura 5: Quintal de casa na comunidade Cabeceira do Turco. (Foto tirada em Março de 

2015).  

Figura 6: Quadro síntese da Área de Influência Direta do empreendimento Anglo 

Ferrous Minas-Rio Mineração (AFB-EXT085/2010- p.3, Anglo Ferrous Brasil). 

Figura 7: Panfletos entregue pela Anglo American às comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 8 

CAPÍTULO 1 

 Entre controvérsias e argumentos legitimados: um olhar sobre o Licenciamento 

Ambiental no Brasil.......................................................................................................12  

1.1- O lugar da ciência na sociedade ocidental e a desconstrução de argumentos.... 12 

1.2 - Doxa do Campo Ambiental e ideia de desenvolvimento..................................... 14 

CAPÍTULO 2 

Capítulo 2: Características administrativas do Licenciamento Ambiental e o caso 

do Empreendimento Minas-Rio................................................................................. 17 

2.1 - Consequências da fragmentação do licenciamento do empreendimento Minas-

Rio................................................................................................................................ 20 

CAPÍTULO 3 

A construção da categoria ‘atingido’ no contexto do empreendimento Minas-Rio 

em Conceição do Mato Dentro, MG........................................................................ 32 

 

3.1- Invisibilidade dos atingidos e solicitação de relatórios....................................... 46 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 54 

 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 58 

 

DOCUMENTOS....................................................................................................... 61 

 



8 

 

 

Introdução  

O presente trabalho visa fazer uma análise do processo de licenciamento ambiental 

do Empreendimento Anglo Ferrous Minas- Rio, sendo este caracterizado por três 

estruturas: uma mina a céu aberto e estrutura de beneficiamento, localizadas nos 

municípios de Conceição do Mato Dentro (MG) e Alvorada de Minas (MG) e uma 

adutora de água localizada no município de Dom Joaquim (MG), região situada na 

Reserva de Biosfera da Serra do Espinhaço; um mineroduto que passa por 33 

municípios (MG e RJ), e o Porto de Açu, instalado no município de São João da Barra, 

no Rio de Janeiro (PEREIRA, BECKER, & WILDHAGEN, 2013).  O projeto Minas-

Rio previa, desde sua origem, extração a céu aberto e beneficiamento a úmido do 

minério de ferro, o que indica um processo de tratamento do minério, que exige uma 

planta industrial específica instalada, normalmente, nas proximidades da mina 

(TÔRRES, 2014).    

 

Figura 1: Mapa do Projeto Minas-Rio com traçado do mineroduto até o complexo portuário 

do Açu. FONTE: Relatório dos Impactos Socioambientais do Complexo Industrial-Portuário do 

Açu AGB Rio e Niterói /SETEMBRO/2011. 
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Comecei a acompanhar o caso do licenciamento do empreendimento Minas-Rio no 

ano de 2015, através do projeto ‘Poder, território e conflito: processos de 

territorialização e mineração em Conceição do Mato Dentro, (MG). A proposta do 

projeto é a de investigar, compreender e comparar a trajetória, histórica e atual, das 

comunidades tradicionais afetadas, visando apreender, numa perspectiva diacrônica, as 

correlações entre eventos significativos para as comunidades focalizadas na pesquisa – 

tais como movimentos populacionais e territoriais, conflitos e interdições sobre o uso do 

território e de recursos –, ações de Estado (decretos de servidão, por exemplo) e de 

agentes econômicos (como a aquisição de terras), o processo de licenciamento, 

implantação e operação do empreendimento. O projeto teve sua origem no Mapa dos 

Conflitos Ambientais de Minas Gerais (GESTA/UFMG, UFSJ e UNIMONTES, 2011), 

que identificou o conflito deflagrado pela implantação do complexo minerário em 

Conceição do Mato Dentro. Desde o ano de 2012, o GESTA, cuja equipe passei a 

integrar em 2016, tem desenvolvido atividades de pesquisa e extensão na região, 

prestando assessoria junto às comunidades tradicionais impactadas pelo 

empreendimento. 

 Minha primeira ida a campo ocorreu em março de 2015, quando a equipe do projeto 

visitou algumas comunidades, entrevistando alguns dos moradores, buscando 

informações sobre o histórico das comunidades, bem como, as percepções atuais dos 

comunitários sobre a região e os impactos gerados pelo empreendimento. Depois disso, 

realizei outros trabalhos de campo nos anos de 2015 e 2016. Os relatos dos moradores 

sempre são intensos e significativos, pois trata-se de uma realidade de descaso e 

violação de direitos, que os atingidos pelo empreendimento vivenciam desde o início do 

projeto, primeiro na fase de pesquisa, em seguida com o licenciamento do complexo 

minerário, sua instalação e, atualmente, com sua operação. As famílias da região 

convivem com inúmeras transformações ambientais que alteraram o uso tradicional da 

terra e todo um modo de vida específico. 

Lembro-me de escutar de um dos moradores a seguinte expressão, dentre vários 

outros relatos que possuíam o mesmo sentimento de insatisfação/indignação com a 
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realidade vivenciada na região pelos problemas e impactos causados pela atividade 

minerária: 

 

“(...) tenho vontade de sair daqui, a empresa que é grande vai só 

crescendo e nós pequenos diminuindo”. 

 

Considero que esta percepção expressa os arranjos do atual modelo de 

Licenciamento Ambiental, que atribui maior importância à perspectiva dos órgãos 

estatais e à da iniciativa privada, em detrimento de uma perspectiva da população local. 

Uma das características importantes, que destaco neste trabalho, relaciona-se ao fato de 

que este tipo de processo apresenta procedimentos e métodos legitimados por um 

discurso técnico-científico que descartam a diversidade sociocultural das formas de 

apropriação do meio ambiente (ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 2005). Assim, 

procuro compreender como se estabeleceu, durante o processo do licenciamento, 

aqueles que são definidos/apresentados como os atingidos pelo empreendimento.  

O processo de licenciamento da mina se iniciou em 2008. Como comecei a 

acompanhar o caso apenas em 2015, procurei fazer a análise contida neste trabalho 

resgatando os acontecimentos através da leitura de documentos produzidos no âmbito 

do processo e publicações de cunho acadêmico, que estão arquivadas no acervo do 

GESTA. Recupero os eventos em ordem cronológica, buscando informações de como 

ocorreram e como foram registradas as decisões acerca do universo dos atingidos. As 

principais publicações que utilizo são a ficha sobre o conflito ambiental em questão que 

se encontra no site do Observatório dos Conflitos Ambientais (Mapa dos Conflitos 

Ambientais GESTA/UFMG) 
1
, estudos e pareceres elaborados pelo GESTA, e algumas 

monografias produzidas através de projetos desenvolvidos pelo grupo: Prates, 2014, 

Tôrres, 2014 e Ferreira, 2015. Bem como, os artigos científicos produzidos por Becker 

& Pereira (2011), Pereira, Becker, & Wildhagen (2013), Santos e Zucarelli (2016), além 

de relatórios de pesquisa do grupo Cidade e Alteridade, também da UFMG. São 

também analisados os documentos produzidos pela empresa de consultoria DIVERSUS 

(‘Diagnóstico Socioeconômico – área Diretemamente Afetada (ADA) e Área de 

Influência Direta (AID) da Mina da Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S/A’, 2011 e 

o ‘Estudo de definição sobre comunidades/famílias a serem reassentadas - Área 

                                                           
1
 http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=549   

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=549
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Diretamente Afetada (ADA) e Área de Entorno da Cava Licenciada e Estruturas 

Correlatas’, 2014).  

No primeiro capítulo, discorro acerca do lugar do discurso científico no processo de 

licenciamento, e como ele reverbera demandas globais. No segundo capítulo, demonstro 

as perspectivas de alguns autores sobre as características administrativas do processo de 

licenciamento em Minas Gerais e apresento o caso do licenciamento do 

empreendimento Minas-Rio.  

No terceiro capítulo, historio a edificação e definição da ‘categoria atingido’, no caso 

Minas-Rio, procurando entender como algumas comunidades foram consideradas 

atingidas e outras não. Acredito que tal categoria deve ser problematizada, tornando 

possível a análise das concepções e pressupostos que sustentam a prática dos 

licenciamentos ambientais e que impedem as comunidades de fazerem valer suas 

concepções locais. Examino a controvérsia relativa à definição de quem são os 

‘atingidos’ pela atividade de exploração mineral na área rural da cidade de Conceição 

do Mato Dentro e Alvorada de Minas, MG. A definição da categoria é uma disputa 

simbólica e política (VAINER, 2003) para impor determinada concepção acerca dos 

impactos causados por grandes empreendimentos de mineração. A implantação do 

empreendimento, o processo de licenciamento e o tratamento dado à população local, 

são responsáveis por um conflito ambiental (ZHOURI e OLIVEIRA, 2012a) de grande 

amplitude e complexidade, que inclui a fragmentação de comunidades e famílias, bem 

como a alteração de estratégias e modos de vida.   
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Capítulo 1: Entre controvérsias e argumentos legitimados: um olhar 

sobre o Licenciamento Ambiental no Brasil. 

1.1- O lugar da ciência na sociedade ocidental e a desconstrução de argumentos. 

No contexto atual, a ciência e a tecnologia surgem como formas objetivas de 

prevenção e correção dos desastres globais. Esta perspectiva que representa posições 

hierárquicas e relações de poder envolvendo olhares globais e exclusão de realidades 

locais (ZHOURI e OLIVEIRA, 2012b, p. 191), compreende uma concepção específica 

de meio ambiente, considerado como uma realidade externa à sociedade e às relações 

sociais, algo passível de ser controlado por meio de medidas mitigadoras e 

compensatórias (ZHOURI, LASCHEFSKI & PEREIRA, 2005).   

Desde o século XIX, dicotomias, como natureza-cultura e indivíduo-sociedade têm 

norteado o pensamento científico e social. Debates epistemológicos no campo da 

ciência e dos movimentos sociais tentaram superar, nos anos 1960, esse viés dicotômico 

presente no pensamento ocidental, evidenciando críticas à sociedade industrial
2
. 

Entretanto, defensores da industrialização denominaram de românticos, ingênuos e 

opositores do progresso os críticos ao sistema de reprodução industrial, julgando que 

impasses como a poluição e a escassez de recursos poderiam ser resolvidos através de 

soluções tecnológicas (ZHOURI , LASCHEFSKI, & PEREIRA, 2005, p. 13). 

Dessa maneira, na década de 1990, foi consagrado o termo ‘desenvolvimento 

sustentável’, atestando uma conciliação entre a crítica ambiental e a sociedade industrial 

(ZHOURI, LASCHEFSKI & PEREIRA, 2005, p. 13 e 14).  Assim, permanece como 

perspectiva global afirmações técnicas e científicas que constroem a paisagem como 

objeto de avaliação, separada dos sujeitos.  

De acordo com Morin (1996), o conhecimento científico dispõe de elucidações que 

produzem um conhecimento específico, que traz possibilidades de subjugação. Pois os 

                                                           
2
 Destaca-se o movimento da Ecologia Política, ao expressar críticas aos custos progressivos da 

reprodução do sistema produtivo, exibindo estudos que contradizem o modo de produção capitalista. Tais 

estudos extrapolaram a análise sobre a expropriação da mais-valia, considerando outras alienações, 

entre a sociedade industrial e a natureza, o sujeito e o mundo (ZHOURI, LASCHEFSKI & PEREIRA, 

2005).   
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poderes criados pela atividade científica encontram-se no nível dos poderes econômicos 

e políticos. Para Beck (2010), uma das funções da ciência é fornecer teorias, 

experimentos e instrumentos de mediação, converter suposições causais em consciência 

teórica cientificizada; entretanto, o autor destaca que a ciência não é perpassada apenas 

por sua própria lógica experimental, mas também carrega questões políticas e 

econômicas. É com todas estas características que o discurso científico busca o 

monopólio da racionalidade.  A forma como as teorias da ciência se apresentam apenas 

aparentam responder por si mesmas, contudo, por trás delas, são empresas, setores de 

indústrias, grupos econômicos, científicos e profissionais que entram em disputa. Dessa 

maneira, são invalidadas as múltiplas pretensões de racionalidades concorrentes. A 

visão científica, assim, reproduz desigualdades sociais e ocasiona uma luta em torno de 

definições (BECK, 2010). 

Morin (1996) reflete sobre as relações que envolvem a ciência e o setor estatal e 

econômico, segundo o autor a instituição científica comporta as coações 

tecnoburocráticas próprias dos grandes aparelhos econômicos ou estatais. Entretanto, 

nem o Estado, nem a indústria, nem o capital são guiados pelo espírito científico, eles 

apenas utilizam os poderes que a investigação científica lhes dá (p. 20). Por isso, ele 

afirma ser necessário que toda ciência se interrogue sobre seu enraizamento 

sociocultural. Além disso, o autor acredita que não se pode segregar o conceito de 

tecnologia, dos conceitos de ciência e indústrias, estando os mesmos articulados em 

uma concepção circular; por exemplo, as aplicações de esquemas tecnológicos estão 

diretamente ligadas às nossas próprias concepções de sociedade. 

Podemos seguir esta lógica do autor para tentar apreender o que está por trás da 

capacidade da ciência em apresentar uma visão de mundo específica. Latour (2000), ao 

transformar a ciência em objeto de pesquisa, para analisar a prática científica e oferecer 

um relato realista, do que ele denomina ‘ciência em ação’, propõe abrir a ‘caixa- preta’ 

dos fatos científicos. Como, por exemplo, questionar os conhecimentos já consolidados 

em que os pesquisadores se apoiam para construírem suas argumentações nos trabalhos 

científicos (PINTO e DOMENICO, 2014). Para uma melhor análise da ciência é 

necessário entendê-la fora de seu lugar de prestígio social, isso porque o conteúdo 

técnico e científico tem por trás um conjunto de fatores externos, como já explicitado 

acima, que perpassa uma luta política (LATOUR, 2000). Outro conceito importante, 
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apresentado por Latour sobre a construção de argumentos científicos, é a noção de 

controvérsia.  Noção que está relacionada a uma disputa, uma discussão sobre um 

assunto de interesse comum (PINTO e DOMENICO, 2014) e já está firmada em 

concepções que se sustentam de acordo com intenções políticas e lugares sociais. 

Quando as controvérsias são encerradas, estas se tornam ‘caixas-pretas’, tornam-se 

conhecimentos consolidados (LATOUR, 2000).   

1.2 - Doxa do Campo Ambiental e ideia de desenvolvimento. 

No âmbito das decisões sobre o meio ambiente, podemos perceber, atualmente, uma 

sistemática flexibilização dos instrumentos de planejamento ambiental e a viabialização 

de grandes projetos de infraestrutura, multiplicando os conflitos entre moradores (que 

residem próximos aos empreendimentos) e instâncias empresariais e estatais (ZHOURI 

e OLIVEIRA, 2012a). Efeitos que podemos perceber, dentre outros, na implantação de 

projetos de mineração. Medidas mitigadoras e compensatórias são usadas como 

soluções para a degradação ambiental, tornando os grandes projetos inquestionáveis e 

inexoráveis, inviabilizando povos tradicionais na sua condição de sujeitos sociais, 

políticos e de direito (ZHOURI e OLIVEIRA, 2012b), desconsiderando outros tipos de 

racionalidades, que ficam subjugadas àquela legitimada como ‘científica’.  

Nos últimos anos, temos presenciado, no Brasil, ações políticas direcionadas à 

viabilidade de projetos de infraestrutura. A ideia é a de que estes projetos proporcionam 

um crescimento econômico, ao permitir ao país se integrar ao mercado internacional 

globalizado, por meio das exportações de commodities. Malerba, Milanez e Wanderley, 

(2012) chamam atenção para a concepção veiculada pelas estratégias governamentais; 

estas são relacionadas à ideia de ‘desenvolvimento’ e consequentemente são associadas 

com a redução dos índices de pobreza e a uma suposta maior autonomia política em 

relação às potências hegemônicas.  

Assim, a atividade da mineração passa a ser vista como indutora do 

‘desenvolvimento’ em nível local e também nacional; ou seja, se reproduz o mito de que 

a exploração mineral representa um interesse público, pois esta traria benefícios 

econômicos e sociais à sociedade como um todo. Dessa maneira, as ações do governo 

são embasadas pelo discurso de “interesse nacional” e “utilidade pública”, porém, os 

autores evidenciam que este discurso é definido através de uma interpretação específica, 
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isolada e descontextualizada de trechos presentes na Constituição. O que se ignora é que 

a exploração se desenvolve no campo do interesse privado. O apoio do Estado em 

ampliar e intensificar a exploração mineral é antes uma resposta ao momento de 

aumento do preço do minério e da demanda em nível global (MALERBA, MILANEZ, 

WANDERLEY, 2012).  

O Brasil assume, assim, seu caráter de exportador de bens primários. Nas últimas 

décadas, as decisões políticas e econômicas têm reforçado o papel da América Latina 

como provedora de matérias primas (GUDYNAS, 2015). Assim, o contexto em que o 

Brasil está inserido revela uma proliferação de atividades extrativistas - a apropriação de 

recursos naturais com a remoção de grandes volumes de matéria-prima, com baixo nível 

de beneficiamentos destinados, principalmente, para a exportação. A remoção destes 

recursos naturais está diretamente atrelada à demanda global, envolvendo cadeias 

externas de comercialização e produção. Organizadas como economias de enclave, tais 

atividades seguem regras e estruturas de uma governança internacional (GUDYNAS, 

2015). 

As concepções perceptíveis no discurso presente na agenda política brasileira fazem 

parte de um fluxo de ideias e demandas globais relacionadas à questão ambiental. De 

acordo com Acselrad, Mello & Bezerra (2009), a conciliação entre a questão ambiental 

e o pensamento desenvolvimentista e economicista ocorre exatamente no período de 

consolidação do pensamento neoliberal em escala global. Nesse sentido, o termo 

‘modernização ecológica’ pode ser percebido por uma série de estratégias de cunho 

neoliberal, propondo compatibilizar o crescimento econômico com a resolução dos 

problemas ambientais (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 14). O Banco 

Mundial passa a ser uma instituição de difusão de ideias sobre projetos, inovações 

tecnológicas, categorias e modelos de progresso (RIBEIRO, 2005), que defende uma 

política de consenso através de negociações de interesse, propondo, assim, um modelo 

de governança específico (PRATES, 2014).  

Zhouri, Laschefski, & Pereira (2005) destacam que o termo ‘desenvolvimento 

sustentável’ é utilizado nas agendas políticas para atender às demandas do crescimento 

econômico e das instituições de créditos internacionais; o termo, nas instituições 

estatais, representa uma suposta conciliação entre interesses econômicos, ecológicos e 
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sociais. Órgãos governamentais e empresas defendem que os conflitos entre os 

diferentes segmentos da sociedade são resolvidos por meio do diálogo entre os 

diferentes atores. De acordo com a legislação, o licenciamento é um espaço democrático 

de avaliação da viabilidade socioambiental de empreendimentos, que conta com a 

participação da população atingida, visando identificar as causas dos impactos 

ambientais. 

Os agentes planejadores empresariais condicionam a implementação de seus projetos 

mobilizando contingentes de aliados que se aglutinam através das muitas oportunidades 

que os projetos oferecem (SCOTT, 2012).  Todo o processo de licenciamento exibe um 

modus operandi que acarreta uma lógica que privilegia os empreendedores e técnicos, 

expressando assim, um conflito ambiental, na medida em que alijam outras perspectivas 

e lógicas. Utilizo a definição de conflito ambiental desenvolvida por Zhouri e 

Laschefski (2010) e utilizada por Zhouri e Oliveira (2012a), para quem a interação entre 

técnicos, empreendedores e atingidos não se dá por um processo de negociação e 

construção de consensos, ao contrário trata-se de um embate entre grupos sociais que 

articulam visões e interesses divergentes.  

Atores hegemônicos possuem poder para se apropriarem de territórios e recursos 

naturais e, dessa maneira, desconsideram a visão dos atingidos por grandes 

empreendimentos.  Os problemas ambientais e sociais são entendidos como meros 

problemas técnicos e administrativos, passíveis, como mencionado, de medidas 

mitigadoras e compensatórias (ZHOURI, LASCHEFSKI & PEREIRA, 2005).  As ações 

de resolução decorrem de um paradigma reformador, que tenta compensar os danos que 

advêm de consequências de grandes empreendimentos, configurando um “paradigma de 

adequação ambiental” (ZHOURI e OLIVEIRA, 2012a). 

Acredito que o discurso científico possui um lugar relevante no âmbito de um 

processo de licenciamento, na medida em que legítima e favorece apenas uma 

percepção específica que exclui populações locais e destaca interesses internacionais 

perpassados por uma lógica de ‘desenvolvimento’.  
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Capítulo 2: Características administrativas do Licenciamento 

Ambiental e o caso do Empreendimento Minas-Rio.  

Em sua tese, ‘Empreendimentos e empreendedores: formas de gestão, classificações 

e conflitos a partir do licenciamento ambiental, Brasil, século XXI.’ (2011), Bronz 

 resume as principais etapas do licenciamento, refletindo sobre o encadeamento de atos 

administrativos que têm como propósito a concessão das licenças ambientais. O 

processo de licenciamento é composto por três fases: Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI), e Licença de Operação (LO). Cada uma das fases segue uma sequência 

lógica de encadeamento (BRONZ, 2011).  

A descrição das fases, feita pela autora, apresenta as ações e relações estabelecidas 

entre o poder público e o privado. Desde a fase preliminar, a licença prévia, o 

empreendedor deve procurar o órgão ambiental competente e juntos eles estabelecem os 

documentos, projetos e estudos ambientais necessários. Depois disso a elaboração do 

EIA/RIMA (Estudo/ Relatório de Impacto Ambiental) pretende alcançar um diagnóstico 

ambiental dos: ‘meios físico, biótico e socioeconômico’. Para a autora, “esta divisão 

supõe a existência de três tipos de saberes distintos sobre o meio ambiente, que seguem 

interpretações epistemológicas diferenciadas.” (BRONZ, 2011, p. 39). 

Os instrumentos ditos corretivos e preventivos, controlados pelo Estado e 

constitutivos de uma ‘Política Ambiental’, têm como objetivo explícito preservar e 

recuperar a qualidade ambiental, visando assegurar condições ao desenvolvimento 

socioeconômico. O próprio licenciamento ambiental é uma adaptação de modelos 

desenvolvidos internacionalmente, que passaram a ser requisitos para investimentos de 

capitais estrangeiros e nacionais. Como por exemplo, o Banco Mundial foi a primeira 

agência unilateral de desenvolvimento que julgou os projetos de desenvolvimento 

segundo consequências ambientais, apresentando orientações na avaliação de suas 

operações. Mas, antes mesmo das diretrizes do Banco Mundial, a legislação brasileira já 

exigia a realização de avaliações de impacto (BRONZ, 2011).  

A ideia perpetuada, através da legislação ambiental, para a elaboração de um 

EIA/RIMA, é apresentar todas as informações consideradas necessárias para se avaliar a 

viabilidade ambiental de um empreendimento (ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 

2005). Daí a apresentação de um estudo que caracterize a área que será explorada, 
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contendo informações acerca dos aspectos técnicos, socioeconômicos e ambientais do 

empreendimento antes mesmo da concessão de uma primeira licença. 

As empresas de consultoria que elaboram o estudo são contratadas pelo próprio 

empreendedor. Podemos ressaltar que as comunidades locais têm sua participação 

reduzida desde a recomendação estatal, através do órgão ambiental, sobre a definição 

dos aspectos a serem contemplados na elaboração dos estudos de impacto. A relação 

dos habitantes locais com a empresa também é uma relação distante, pois o público só 

tem conhecimento oficial sobre o projeto após a elaboração dos EIA/RIMAs, durante 

a(s) Audiência(s) Pública(s) Além disso, o EIA/RIMA possui uma linguagem técnica 

que promete apresentar objetividade e neutralidade. O uso de uma retórica técnico-

científica não apaga o fato de que os EIA/RIMAs frequentemente exibem informações 

vazias e básicas,; seja devido à omissão de impactos, à elaboração de diagnósticos 

incompletos ou distorcidos, ou a um enfoque reducionista que não considera a 

complexidade da realidade local (ZHOURI, LASCHEFSKI, & PAIVA , 2005, p. 105)  

No Brasil, a política ambiental é delineada e executada pelo Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (SISNAMA), responsável, segundo a legislação, pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. Em Minas Gerais, o órgão principal que faz parte do 

SISNAMA, é o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA). 

Este é composto pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), o Instituto Estadual de Florestas (IEF), os 

núcleos ambientais das outras secretarias de Estado, os comitês e agências de bacias 

hidrográficas, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e o Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) (FONSECA, 2011, p. 23). Em alguns casos, 

como o que ocorreu com o mineroduto que integra o Projeto Minas- Rio, o 

licenciamento ambiental pode ocorrer no âmbito federal, através do IBAMA. 

Desde 2007
3
 no âmbito do SISEMA, os processos de licenciamento são constituídos 

e instruídos nas Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

                                                           
3
O autor descreve a estrutura descentralizada do COPAM; esta nova estrutura começou a tomar forma em 

2003, quando o governador Aécio Neves decretou Lei Delgada nº 105, que acrescentava sete unidades 

regionais. As decisões do governo tinham como proposta estabelecer regiões de jurisdição de cada 

unidade, abandonando o delineamento através de bacias hidrográficas em favor de uma divisão híbrida do 

território mineiro. As competências exclusivas das Câmaras Especializadas passam, gradativamente, para 
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Sustentável (SUPRAMs), que podem ser entendidas como unidades regionais da 

SEMAD, e julgados pelo COPAM. As Unidades Regionais Colegiadas – URCs,- ( na 

prática, unidades regionais do COPAM,) julgam as solicitações de licenciamento 

(FONSECA, 2011, p. 24 e 25).  

As SUPRAMs, portanto, têm a estrutura burocrática designada para o procedimento 

de licenciamento. Além disso, elas possuem seus próprios quadros técnicos, com 

profissionais de qualificação específica que elaboram estudos consultivos, com a função 

de fornecer subsídios técnicos para a deliberação do COPAM (FONSECA, 2011, p. 25 

e 26).  

O COPAM pode ser caracterizado como um órgão colegiado e misto; ou seja, um 

órgão formado por uma coletividade de pessoas, em tese, ordenadas horizontalmente, 

que devem atuar no mesmo plano (coletivamente e não individualmente) (CARNEIRO, 

2005). É composto por conselheiros que representam, em situação de paridade, o Estado 

e a sociedade civil (incluindo uma de suas categorias de representatividade, o ‘setor 

produtivo’). É um órgão que concilia em si as competências deliberativas, normativas e 

consultivas (FONSECA, 2011, p. 36).  

Segundo, Zhouri, Laschefski & Paiva, o COPAM, de acordo com sua própria 

ideologia compreenderia o espaço da construção de um consenso entre os diferentes 

atores e segmentos sociais envolvidos em um conflito ambiental. Para os autores, 

entretanto, é importante considerar as relações de poder que envolvem os conflitos em 

torno da significação e apropriação do meio ambiente, e elaborar a crítica a essa ideia.  

A visão de que a compatibilização entre desenvolvimento econômico e preservação 

ambiental será alcançada no curso dos processos de licenciamento, através da ideia de 

mitigação permite, desse modo, aos agentes do campo se legitimar, exibindo para a 

sociedade uma imagem na qual os cuidados com o meio ambiente estão contemplados. 

                                                                                                                                                                          
os Conselhos Regionais. Três anos após o início da reformulação foi regulamentada nova lei (Lei 

15.972/06), possibilitando intensificar o processo que já vinha se materializando. Houve aumento do 

número de Unidades regionais, que deixam de ser chamadas de Conselhos Regionais para se tornarem 

Unidades Regionais Colegiadas e a criação das SUPRAMs. A estrutura então criada seria caracterizada, 

segundo FONSECA (2011) por ‘regionalização’, ‘desconstrução’ e ‘diluição’ do poder decisório. Houve 

novas mudanças nessa estrutura no ano de 2015, regulamentada pela lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 

2016 que tem como principal intenção alterar a estrutura do SISEMA.  
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Isto é, a imagem de que, enquanto agentes, não consideram somente interesses 

econômicos, mas tampouco os impedem de forma irresponsável (CARNEIRO, 2005).  

Por meio da dinâmica de ações do COPAM pode-se apreender as assimetrias 

sociopolíticas, econômicas e culturais que marcam os processos de licenciamento 

(ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 2005).  Assim, podemos pensar sobre como os 

aspectos socioambientais são concebidos nas instâncias estatais; consequentemente, 

podemos refletir sobre como a população local, que reside próxima a grandes 

empreendimentos, é tratada no âmbito dessas instâncias.  

As estruturas do projeto Minas-Rio, então pertencente à empresa MMX e assumidas 

pela Anglo American em 2008, entraram em processo de licenciamento em diferentes 

órgãos estatais: o licenciamento da mina (e suas construções adjacentes) ocorreu na 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD); o mineroduto encontrava-se em 

licenciamento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); e o Porto do Açu, no Instituto Estadual do Ambiente (INEA), do 

Estado do Rio de Janeiro (TÔRRES, 2014, p.15). Becker & Pereira (2011) alertam que 

essa fragmentação estratégica tornou o empreendimento inexorável, pois ao iniciar as 

instalações do mineroduto e do porto, ou seja, as etapas intermediária e final, a etapa 

inicial, da mina, tornou-se imperativa. Para Santos & Zucarelli, essa divisão teve o claro 

objetivo de “diminuir as exigências jurídico administrativas relativas à avaliação dos 

impactos e à formação do juízo de viabilidade ambiental do empreendimento; subsumir 

ou ocultar efeitos conjuntos, conexos ou transfronteiriços” (SANTOS e ZUCARELLI, 

2016, p.101).  

Neste trabalho analiso o licenciamento da mina desde o início do processo de 

licenciamento até a concessão da licença de operação no ano de 2014. As decisões 

deliberativas sobre o caso ocorrem na URC-Jequitinhonha, localizada na cidade de 

Diamantina em MG.  

2.1 – Consequências da fragmentação do licenciamento do empreendimento Minas-Rio 

Venho demonstrar, neste tópico, os problemas administrativos envolvidos no 

processo de licenciamento, investigando, no contexto apresentado, as ações de 

resolução que ocorreram a partir da lógica, descrita no primeiro capítulo, do ‘paradigma 



21 

 

de adequação ambiental’, que trata como passíveis de compensação os danos causados 

pela instauração de um grande empreendimento (ZHOURI e OLIVEIRA, 2012a).  

Segundo Gudynas (2015), os efeitos causados por extrações minerárias de grandes 

projetos de infraestrutura e, que consequentemente, acabam por violar direitos dos 

moradores e do meio ambiente, são de tão grande intensidade, que autorizar estes 

grandes empreendimentos torna-se uma condição necessária para implantar este tipo 

específico de apropriação de recursos naturais. O autor acredita que dificilmente os 

projetos seriam aprovados se as comunidades fossem adequadamente informadas e se os 

EIAs fossem rigorosos e avaliassem realmente todos os danos. Simultaneamente, muitas 

ações que envolvem esses grandes projetos são sustentadas por práticas ilegais ou 

tornam-se casos de ‘alegalidades’; práticas que são formalmente legais, mas, “(...) 

aprovechan de los vacíos o limitaciones de las normas para lograr beneficios que 

claramente están contra el espíritu del marco jurídico.” (GUDYNAS, 2015, p. 17).  

A fusão entre os processos políticos e econômicos exibem mecanismos que sempre 

foram acionados para desenvolver a economia e, acabam por naturalizar as 

desigualdades sociais, aceitando as imposições requeridas pelos grandes 

empreendimentos, seja isenções fiscais, favores fundiários, flexibilização de normas 

ambientais (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009). Assim, as leis e normas são 

frequentemente adequadas, reinterpretando a legislação casuisticamente (ZHOURI, 

LASCHEFSKI & PAIVA, 2005, p. 99).  No caso Minas-Rio, pode-se verificar, destas 

práticas; a fragmentação do licenciamento ambiental e da licença de instalação da mina 

e a concessão de licenças ambientais com condicionantes não cumpridas.  

Os municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim 

(MG), onde se encontra instalado o complexo minerário Minas-Rio, estão localizados 

na Serra do Espinhaço. A área do empreendimento se localiza no extremo oeste da bacia 

hidrográfica do rio Doce, sub bacia do rio Santo Antônio, região divisora das bacias dos 

rios São Francisco e Jequitinhonha (MPE. Parecer Técnico, 2008, p.2).  

Nesta região, grandes fazendas se entremeiam a terras tradicionalmente ocupadas por 

famílias de antiga presença local, que conformam comunidades diversas, nos distritos 

de São Sebastião do Bom Sucesso (Conceição do Mato Dentro), Itapanhoacanga e São 

José do Jassém (Alvorada de Minas), e São José da Ilha (Dom Joaquim).  Destaca-se, 
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nessas comunidades, o uso tradicional da terra, com regimes possessórios próprios – 

sistemas de posse ou uso comum da terra (ALMEIDA, 1989) –, localmente designados 

“terras no bolo da família”; um cotidiano doméstico caracterizado pelas atividades de 

produção – cultivo de hortas e quintais, plantios em regime de parceria, criação de 

animais, produção de queijos, doces e quitandas; acesso a recursos naturais regulado 

costumeiramente, em particular a água; relações marcadas por reciprocidade e laços de 

solidariedade, constituindo um modo de vida específico.  

 

Figura 2: Sistema de Captação de água, feito por um morador, na comunidade de São José do Jacém 

(Foto tirada em Julho de 2016).  

 
Figura 3: Quintal da casa de Dona Maria na comunidade de São José do Jacém (Foto tirada em Julho de 

2016).  
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Figura 4: Quintal de Dona Natalina, na comunidade Serra da Ferrugem (Foto tirada em Abril de 

2015).  

 

 
 Figura 5:Quintal de casa na comunidade Cabeceira do Turco. (Foto tirada em Março de 2015).  

 

 

A autorização para a pesquisa mineral no local havia sido obtida em 2003. 

Entretanto, moradores de Conceição do Mato Dentro afirmam que souberam do 

empreendimento apenas em 2006. As primeiras negociações de compra e venda de 

terras se deram pela empresa Agropastoril Borba Gato (PRATES, 2014, p. 24), no ano 

de 2003; as movimentações eram feitas sem que fosse citada a MMX ou mesmo a 

intenção de obter terras para as instalações do empreendimento, o que prejudicou os 

moradores que negociaram a venda de suas terras nessa época. 
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Em 2007, a MMX já usufruía de autorização do IEF para exploração florestal; 

supressão de vegetal para realizar furos de sondagem com finalidade de pesquisa. Após 

uma vistoria da FEAM, em maio de 2007, foi firmado um TAC de medidas mitigadoras 

e compensatórias com o Ministério Público de Minas Gerais. Em março de 2008, o 

MPE promoveu uma ação civil pública cautelar com pedido de liminar em desfavor da 

MMX (MPE. Ação Civil Pública Cautelar Antecedente. Autos: nº017508012317-7), 

apontando as primeiras irregularidades ambientais cometidas pela empresa. 

Enquanto ocorriam as ações em âmbito estatal, priorizando as atividades da 

mineradora, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Conceição do Mato Dentro 

organizou o I Seminário de Desenvolvimento Sustentável local e regional, ocorrido em 

junho de 2007, buscando abrir oportunidades para debater criticamente o projeto Minas-

Rio, pois até então não havia nenhum espaço com essa proposta. O Fórum empenhou-se 

em conseguir parcerias com ONGs ambientalistas, movimentos sociais, grupos de 

pesquisa de universidades e o próprio poder público, através da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, o MPF e MPE (PRATES, 2014, p. 25). 

Os membros do Fórum criticaram a postura da SUPRAM, evidenciando que o órgão 

ambiental havia se omitido, deixando de prestar esclarecimentos sobre impactos de 

extrema relevância (MPE. Parecer Técnico 01/02/2008/).  As informações contidas no 

EIA (que já havia sido protocolado no ano anterior) também foram criticadas pelos 

participantes do Fórum, que exigiram respostas com exatidão sobre diversos 

questionamentos, como a apresentação do Plano de recuperação de área degradada e 

garantia da regularidade e legalidade do processo de execução do anteprojeto de revisão 

do Plano Diretor da cidade de Conceição (MPE. Relatório feito por André Luís 

Machado Arantes- Promotor de Justiça 11/11/2008). Os membros do Fórum também se 

mantiveram ativos, participando de audiências públicas que discutiam os 

desdobramentos do projeto minerário. Nesse contexto, o MPE elaborou um Parecer 

Técnico, no início de 2008, destacando as fragilidades e relevâncias ambientais da área 

do empreendimento; para a equipe do MPE, os programas de compensação definidos 

pela empresa para o meio social não contemplavam objetivos claros, nem linhas de 

atuação definidas.  
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Em 24 de outubro de 2008, ocorreu a 28ª reunião Extraordinária da URC-

Jequitinhonha, cuja pauta era a Licença Prévia (LP) para o empreendimento. Foi 

apresentado o documento que, em tese, deveria avaliar a viabilidade ambiental do 

projeto, o Parecer Único (SISEMA. Parecer Único 001/2008). Este documento, 

elaborado pela SUPRAM, apontava diversas falhas do EIA/RIMA, indicando lacunas 

presentes no diagnóstico socioeconômico, como informações incompletas sobre a ADA 

e AID. Trazia várias condicionantes apresentadas como solução para as falhas 

apontadas, mas que, na verdade, adiavam para a fase seguinte questões que deveriam ser 

elucidadas na etapa inicial do licenciamento (PRATES, 2014, p. 26).  

Segundo informações do próprio Parecer, já haviam sido realizadas, a pedido da 

CPT, do Fórum de Desenvolvimento Sustentável, da Prefeitura de Conceição do Mato 

Dentro e do Sindicato de Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, audiências 

públicas para discussão do empreendimento. Nessas audiências, haviam sido 

protocoladas diversas manifestações referentes a questionamentos sobre as 

consequências da atividade minerária.  

No Parecer, há poucas considerações diretamente relacionadas às comunidades que 

seriam atingidas. O documento trazia, entretanto, observações sobre a AID, 

determinando, por exemplo, a inclusão do município de Dom Joaquim na AID, porque 

o município sofreria interferência direta em seu território, através da redução da vazão 

do rio do Peixe e das obras de implantação da adutora de água. Os técnicos do SISEMA 

também mencionam a análise rasa da organização social existente nos municípios da 

AID.  

Além de informações referentes à AID, no Parecer foram apresentadas informações 

sobre as famílias e propriedades da ADA; os autores alegaram existir pequenas e médias 

propriedades, algumas organizadas em comunidades como a de Água Santa (26 

famílias) e Ferrugem (12 famílias). Ainda não se conhecia, segundo a equipe analista do 

SISEMA, o quantitativo preciso do total de propriedades integrantes da ADA. Além 

disso, os levantamentos apresentados pela empresa não contemplavam todos os locais 

onde o empreendimento iria intervir diretamente, faltando identificar e quantificar as 

propriedades rurais a serem afetadas pela implantação das demais estruturas do projeto: 
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sistema de captação de água, subestação de energia, estradas internas e alojamentos e da 

medida ambiental unidade de conservação. 

O Parecer apresentou algumas recomendações sobre as localidades atingidas; a 

equipe considera que as localidades do Sapo e Itapanhoacanga devem ser reconhecidas 

como pertencentes a ADA, pois os moradores ficariam direta e constantemente expostos 

a impacto negativo e intenso devido à localização geográfica, encontrando-se essas 

localidades muito próximas às estruturas do complexo minerário. Recomendou-se que 

entre a LP e LI fosse feito um cadastro patrimonial e social. E trouxe indicações sobre 

como deveriam ser feitas as negociações fundiárias, que deveriam estar contempladas  

no PCA.  

Além de recomendações, foram também apontadas falhas presentes no EIA, como o 

fato dos estudos ambientais não contemplarem devidamente a fase de pesquisa mineral, 

pois esta causou muitos transtornos e prejuízos; citam a alteração do cotidiano, 

sentimento de ansiedade e insegurança por falta de informações acerca do trabalho, 

afirmando que seria necessário um tratamento compensatório para suprir esta falha. 

Revelam que o EIA não considerava as perdas que iriam ocorrer nas áreas cultivadas 

pela população e os prejuízos causados às famílias de proprietários e posseiros. 

Identificaram alguns impactos, como a redução dos cursos de água e, 

consequentemente, o comprometimento da agricultura de subsistência e diminuição da 

produção de queijo.  

Por fim, mesmo apontando falhas e lacunas contidas no estudo do empreendedor 

sobre o universo dos atingidos, dentre outras, a equipe do órgão licenciador, apenas, 

indicou além das recomendações, que as ‘inconformidades’ deveriam ser solucionadas 

em consonância com os termos das condicionantes presentes no Parecer.  

Neste trabalho, destaco algumas condicionantes da LP que considero estar 

diretamente relacionadas ao universo de atingidos: condicionantes 45, 51, 55, 56, 77, 

referentes, respectivamente: ao número total de propriedades a serem impactadas em 

associação à localização das estruturas do empreendimento (45); à análise técnica 

individualizada da avaliação da viabilidade da continuidade das atividades econômicas e 

produtivas e das condições de permanência das famílias residentes na área remanescente 

de cada uma das propriedades rurais a serem parcialmente afetadas (51); ao 
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desenvolvimento do PNF, à situação do processo negocial das áreas/propriedades já 

adquiridas para a implantação do empreendimento (55 e 56) e à necessidade de se 

submeter à aprovação do INCRA o projeto especial de negociação fundiária com as 

comunidades afrodescendentes de Água Santa e Serra Ferrugem, incluindo o processo 

de reassentamento rural (77).   

Após a 28ª reunião, o Fórum enviou para o Promotor de Justiça de Conceição do 

Mato Dentro um documento esclarecendo que as respostas exigidas ao empreendedor 

não tinham motivação particular, mas sim, diziam respeito à população. Este documento 

revela como havia inúmeras questões relacionadas ao futuro incerto das comunidades, 

destacando a realidade local e como os aspectos citados sobre a mesma ainda não 

haviam sido contemplados em estudos do empreendedor e do órgão ambiental (FÓRUM 

DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO. Carta ao Excelentíssimo Sr. André Luís 

Machado Arantes- Promotor de justiça Comarca de CMD-MG, 2008).  

O Fórum, além disso, pediu à FEAM e SEMAD uma definição mais clara dos 

impactos negativos, contestou o motivo do Estado mudar a atividade econômica da 

região, do turismo para a mineração, e exigiu que a empresa apresentasse o nome de 

todos os moradores que deveriam deixar suas casas, levando-se em conta que muitos 

deles seriam afrodescendentes. O Fórum manifestou insatisfação com o fato de não ter 

sido verificada a possível condição quilombola de algumas comunidades, para além de 

uma consulta formal à Fundação Palmares, e, questionou o tratamento a ser dado às 

pessoas idosas, que nem sempre possuíam título da terra. Por fim, perguntaram como 

ficaria a situação daqueles que não estavam localizados na ADA e a empresa não tinha 

interesse em comprar terras, mas que deveriam conviver com vários impactos (FÓRUM 

DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO. Carta ao Excelentíssimo Sr. André Luís 

Machado Arantes- Promotor de justiça Comarca de CMD-MG, 2008).  

Outros questionamentos sobre a dimensão das comunidades atingidas são 

apresentadas pelo MPF; a analista pericial em antropologia, na época, Ana Flávia 

Moreira Santos apresenta um documento de informação técnica sobre as comunidades 

quilombolas existentes no entorno da mina e mineroduto (MPF. Informação Técnica 

061/2008 - Ref.: Comunidades quilombolas existentes no entorno da mina e mineroduto 

da MMX, 2008), alertando existirem duas comunidades negras tradicionais, uma na área 
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da lavra do morro da Ferrugem e outra na área da barragem, Mumbuca (informações 

contidas no Estudo ‘Comunidades Negras Rurais em CMD e Alvorada de Minas’, 

promovido pelo empreendedor, em complementação ao EIA). A questão referente às 

comunidades negras surgiu em audiência pública. 

No documento do MPF, há ponderações que ressaltam a desconsideração dos 

impactos referentes à fase de pesquisa mineral, na comunidade de São Sebastião do 

Bom Sucesso (Sapo) e Ferrugem (estas comunidades foram alvo de pesquisas intensas). 

Esta observação traz à luz um número maior de comunidades atingidas pelo complexo 

minerário e que estavam vivendo os impactos das atividades exercidas. Em 11 de 

dezembro de 2008, ocorreu a 29ª Reunião Ordinária da URC-Jequitinhonha, com 

retorno de vistas e exame para concessão da LP. Foi apresentado o Adendo ao Parecer 

Único 001/2008, em que a equipe do SISEMA responde à interpelação do Fórum - 

sobre o empreendedor não contemplar todos os locais onde o empreendimento iria 

intervir diretamente, faltando distinguir e quantificar ainda as propriedades rurais a 

serem afetadas também pela implantação de várias estruturas do projeto (como por 

exemplo, o sistema de água). As conclusões apresentadas no Adendo ao Parecer 

001/2008 caracterizam a lógica do paradigma de adequação (ZHOURI, LASCHEFSKI 

& PAIVA, 2005), pois flexibilizam o processo de licenciamento, permitindo a 

concessão de licenças através da criação e alteração de condicionantes, o que transferiu 

as soluções para a fase seguinte, através de medidas mitigadoras e de compensação, 

permitindo ao empreendedor determinar o que devia ser considerado para dar 

continuidade ao andamento do processo de licenciamento (SANTOS e ZUCARELLI, 

2016). 

Com a gestão do projeto assumida pela Anglo American em 2008, as denúncias 

sobre violações de direitos humanos em relação às comunidades rurais ficaram mais 

sistemáticas. Invasões de propriedades particulares, ameaças aos proprietários de terra, 

quebra de mata-burros, arrombamento de cercas, discórdia entre as famílias, fechamento 

de estradas tradicionalmente utilizadas pelos moradores, impossibilidade de garantia de 

cumprimento das condicionantes sociais e ambientais, enfim, houve uma intensificação 

dos problemas (PEREIRA, BECKER & WILDHAGEN, 2013, p.133-134). 
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A fase seguinte do licenciamento, referida à Lícença de Instalação, foi dividida em 

duas fases distintas: LI Fase 1 e LI Fase 2
4
. Podemos perceber a forma arbitrária com 

que a Secretaria deu sequência ao processo de licenciamento, pois esta divisão da LI 

não está prevista na legislação. O órgão ambiental estava atendendo às urgências da 

própria empresa (SANTOS e ZUCARELLI, 2016, p. 4). A equipe do SISEMA se 

reuniu com representantes da empresa a fim de obter mais informações acerca da 

proposta feita quanto ao pedido de Licenciamento de forma fragmentada (SISEMA. 

Parecer único 002/2009).  

Assim, um ano após a LP, a primeira LI foi concedida, mesmo com uma ação civil 

pública, feita pelo Promotor de Conceição do Mato Dentro contestando a fragmentação 

do Licenciamento e sem a resolução de algumas condicionantes propostas na LP. Os 

diversos impactos detectados eram registrados como denúncias e reclamações feitas 

pelas comunidades. O agravamento dos problemas foi considerado, pela SEMAD, 

motivo para uma intervenção. A Secretaria chamou diversos órgãos, instâncias de 

fiscalização e sociedade civil a um esforço de atuação, do que decorreram várias 

medidas, como a exigência (que tinha sido transformada em condicionante da LI-1) de 

considerar o Termo de Ajustamento de Conduta elaborado no caso da Usina de Irapé 

como parâmetro mínimo para o reassentamento de famílias atingidas. Criando, assim, a 

condicionante 91, aprovada na 40ª Reunião da URC e abordada no Parecer Técnico 

001/2010.  

Esta medida da Secretaria foi uma maneira de dar andamento ao processo e 

desconsiderar a ação civil pública, com pedido de liminar, do Ministério Público para 

suspender a licença concedida (PRATES, 2014, p 29, 30).  O Ministério Público 

apresentou um parecer à URC, em que deixou evidente que uma etapa (do processo de 

licenciamento) só pode ser iniciada se a etapa anterior tiver sido completamente 

terminada. Dessa forma, o Ministério Público julga como ilegal o procedimento de 

                                                           
4
“Após a formalização da LI, o empreendedor, em 07/04/2009, protocolou ofício junto à SEMAD – 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando a análise técnica e 

emissão da LI, associada ao processo DNPM nº 830.359/2004, antecipadamente aos processos de 

supressão e abertura de cava, edificação da planta de beneficiamento, barragem de rejeitos e instalação de 

adutora de água nova. Tal procedimento implica a análise do processo de LI em 2 etapas: a fase 1, e fase 

2. Este procedimento tem amparo legal, no entendimento da Procuradoria da FEAM, conforme o parecer 

datado em 29/04/2009” (SISEMA.  Parecer Único 002/2009, pág. 6 e 7).  
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fracionamento da Licença de Instalação em duas fases, pois contrariava a resolução 237 

do CONAMA (MPE. Parecer de Vista, 2010). 

A fragmentação da LI foi um fracionamento casuístico com finalidade de possibilitar 

a concessão da própria LI (ZHOURI, 2014), já que haviam inúmeras condicionantes, 

advindas da concessão da LP, não cumpridas. Uma estratégia, que apesar das denúncias 

e suspeitas de irregularidades, foi realizada a fim de deixar as condicionantes cumpridas 

para a LI fase 1 e as não cumpridas, com um novo prazo, para a LI fase 2. Segundo 

Zhouri (2014), esta medida inexiste no marco regulatório ambiental; constitui uma 

estratégia de flexibilização das normas ambientais, que permite ao órgão licenciador 

conceder licenças a despeito do descumprimento das obrigações ambientais. A autora 

ainda acredita que a flexibilização das normas e a ineficácia na fiscalização, por parte da 

instituição ambiental, abrem brechas para ações arbitrárias e violentas na localidade (p. 

126). Como já mencionado, as fragmentações ocorridas tanto no licenciamento do 

projeto como um todo, quanto a fragmentação da LI no licenciamento da mina, 

demonstram flexibilizações que trazem vantagens ao empreendedor e invisibilização 

das comunidades afetadas, na medida em que desconsideram diversos impactos que 

passam a fazer parte da vida cotidiana dos moradores. Este paradigma de adequação, 

além de atender às urgências da própria empresa, revela uma “(...) lógica de apropriação 

territorial que promove uma di-visão instrumental ao controle do meio ambiente e à 

fragmentação dos sujeitos e suas eventuais resistências” (ZHOURI, 2014, p. 125), ou 

seja, impedia os moradores de elucidarem todas as transformações que estavam vivendo 

em decorrência das obras e da instalação do complexo minerário e outras estruturas do 

empreendimento, como o mineroduto.  

As ações do órgão licenciador demonstram um descaso com a população local, na 

medida em que o órgão fez concessões atendendo apenas aos interesses da empresa. 

Nesse sentido, podemos refletir sobre a ideia do COPAM ser um espaço democrático  

de construção de consensos, que contempla os diferentes atores sociais, já que, na 

prática, isso não ocorreu, como podemos averiguar através das decisões arbitrárias que 

determinaram não registro e a desconsideração das características socioculturais das 

comunidades (a falta destas características foi sempre apontada nos questionamentos 

registrados, como acima demonstrado). Mesmo expressando dúvidas quanto à 

fragmentação das licenças e informações enviadas pela empresa sobre as consequências 
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do empreendimento; mesmo constatando que existiam famílias vivendo fortes efeitos 

causados pela instalação do complexo minerário, reconhecendo irregularidades nas 

negociações fundiárias, e não possuindo dimensão completa das propriedades da ADA, 

os conselheiros acabaram por aprovar as licenças, com várias condicionantes.  

Além dos transtornos causados pelo processo de licenciamento da mina, muitos 

moradores residentes no entorno do empreendimento tiveram seu sofrimento 

intensificado com as obras do mineroduto. Durante o período de construção do 

mineroduto, muitos moradores que viviam próximos à chamada ‘área de partida’ da 

mina, foram inviabilizados, pois estavam convivendo também com as obras do 

mineroduto.  A fragmentação do licenciamento das estruturas do complexo minerário 

em instâncias estatais diferentes e, consequentemente, a fragmentação dos atingidos, 

dificultou a visibilidade sobre a real situação dos moradores no entorno do 

empreendimento.  

Podemos perceber as assimetrias políticas, econômicas e culturais que assinalam o 

processo de licenciamento (ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 2005), as ações do 

órgão ambiental estão permeadas pela ideia do ‘desenvolvimento sustentável’ e, 

consequentemente, as soluções são vistas através da noção de mitigação e de uma 

resolução consensual do caso, como, por exemplo, o estabelecimento do TAC de Irapé 

para solucionar e definir as questões relacionadas ao reconhecimento e reassentamento 

de comunidades e famílias atingidas.  
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Capítulo 3- A construção da categoria ‘atingido’ no contexto do 

empreendimento Minas-Rio em Conceição do Mato Dentro, MG. 

 

Durante a implantação da estrutura da mina do Projeto Minas-Rio, ocorreu uma 

disputa acerca da definição de quem seriam os atingidos pelos impactos da intensa 

atividade minerária na região, em que se contrapuseram, de um lado, o empreendedor e 

sua lógica econômica, e, de outro, os moradores das comunidades afetadas pelos 

impactos, que reivindicavam seus direitos, incluindo as condições de reprodução de seu 

modo de vida. Pretendo, neste capítulo, historiar a construção e definição da categoria 

‘atingido’ e refletir sobre concepções e pressupostos que sustentam a prática dos 

licenciamentos ambientais e que impedem as comunidades de fazerem valer suas 

concepções locais. Dessa maneira, examino a controvérsia envolvida na definição de 

quem são os atingidos pela atividade de exploração mineral na área rural da cidade de 

Conceição do Mato Dentro, MG. 

O EIA apresentado pela empresa trouxe um diagnóstico socioeconômico formulado a 

partir de áreas arbitrárias desde a realidade local - AI, AII, ADA, AID –, classificações 

que organizaram as informações em definições específicas, e as respectivas análises. 

Este recorte espacial determinou, segundo critérios da própria empresa, quais seriam os 

impactos causados e, consequentemente, quem seria considerado afetado pelo 

empreendimento. Assim, foram definidas duas comunidades como atingidas: Mumbuca/ 

Água Santa e Ferrugem. Estas eram as únicas comunidades que, de acordo com os 

estudos ambientais, deveriam ser removidas, por se encontrarem inseridas na ADA- 

área onde seriam instaladas as estruturas do complexo minerário. 

No Projeto Minas-Rio, a definição de quem seriam os atingidos pelo 

empreendimento é perpassada pela lógica empresarial que acompanha interesses 

econômicos, o conceito é primeiramente decidido por interesses e justificados através da 

ideia de ‘áreas’ - que acompanham tais interesses, mas que são arbitrárias desde a 

perspectiva das relações locais. Isso acompanha, por exemplo, o caráter a-histórico do 

EIA/RIMA e a desconsideração da dinâmica das transformações das regiões afetadas, 

além da aplicação de metodologias padronizadas (ZHOURI, LASCHEFSKI & PAIVA, 

2005b).   
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O critério espacial presente no EIA/RIMA, determinando apenas duas comunidades 

como atingidas, desconsiderava o modo de vida das famílias da região e as relações 

sociais estabelecidas. De acordo com Vainer (2003), o termo ‘atingido’, nos modelos 

hegemônicos de licenciamento ambiental, remete a dimensões econômico-financeiras, 

mas, para o autor, essa noção não é exclusivamente técnica ou econômica; ela diria 

respeito à legitimação de direitos, ou seja, à possibilidade de reconhecer como legítimo 

o direito a algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação. A 

empresa definiu o universo de atingidos através da ideia de cálculo-benefício, usando 

como referência apenas as comunidades que teriam de ser removidas por ocuparem a 

área onde estariam as edificações do empreendimento. O questionamento acerca dessa 

definição demonstrou a ideia de Vainer de que a noção, antes que um conceito, deve ser 

entendida como uma categoria social em disputa; a amplitude da noção torna-se um 

objeto em disputa.  

A Anglo American, em março de 2009, apresentou o PCA, documento obrigatório 

para a concessão da Licença de Instalação, contendo informações, dentre outros 

programas, de como foi determinado o desenvolvimento do PNF. Como proposta, 

afirmaram a intenção de estabelecer negociações específicas com as comunidades Água 

Santa/Mumbuca e Ferrugem, por se tratarem de comunidades negras rurais, prometendo 

condições para um reassentamento coletivo. Foi proposta a elaboração de um Cadastro 

Sócio-Patrimonial, que identificasse também, além de proprietários, a presença de 

meeiros, posseiros, trabalhadores e parceiros.  

Em junho de 2009, a equipe do SISEMA fez uma vistoria para subsidiar a análise do 

meio antrópico da LI do empreendimento (SISEMA - Sistema Estadual de Meio 

Ambiente. Auto de Fiscalização Nº S- 083/2009 S, 2009). No relatório apresentado, os 

técnicos atestaram, entre vários impactos, que as famílias da comunidade do Gondó 

estavam com dificuldades em acessar as comunidades Água Santa, Ferrugem e Sapo, 

devido ao fechamento de uma estrada a partir da Fazenda Jardim (local da pilha de 

estéril). Os moradores da comunidade do Sapo estavam sofrendo com o intenso tráfego 

de caminhões e poeira. Na comunidade Ferrugem havia alguns moradores que residiam 

no sopé da Serra do Sapo, próximas à área da cava, devendo, portanto, segundo parecer, 

serem realocados. Algumas famílias tiveram a qualidade da água comprometida, 

consequência do período de furos de sondagem, e sofriam com o trânsito de caminhões. 
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Os técnicos também ressaltaram que as famílias da comunidade Mumbuca seriam 

reassentadas (pois, estavam na área onde seria instalada a barragem de rejeitos), mas as 

negociações de terras encontravam-se paralisadas.  

Em resposta a esse Auto de Fiscalização Nº S- 083/2009 S, a Anglo American 

elaborou um documento (ANGLO AMERICAN. AFB-EXT 197/2009) com intuito de 

esclarecer os questionamentos levantados. A empresa alega que a fiscalização não foi 

previamente informada e que a vistoria não contou com acompanhante apto a responder 

às solicitações. Entretanto, não apresentou soluções para os impactos descritos. Em 

decorrência das denúncias feitas pelos moradores que vivem na área do entorno do 

empreendimento (como por exemplo, a má qualidade da água que abastece as 

comunidades, Córrego Pereira, Água Quente e Córrego Passa Sete), o MPE propôs uma 

ação civil pública em defesa do meio ambiente com pedido de liminar, questionando a 

licença ambiental concedida à Anglo (MPE. Ação Civil Pública Cautelar Antecedente/ 

Autos: nº 017508012317-7, 2009).   

Na 37ª reunião da URC, realizada em 26 de novembro de 2009 houve pedido de 

vistas ao processo de exame para a LI, pois alguns conselheiros questionaram o 

entendimento jurídico sobre a divisão da LI em duas fases. Além disso, os conselheiros 

presentes exibiram dúvidas relacionadas às intervenções que a empresa estava 

realizando na comunidade Mumbuca, na Fazenda Jardim e nas instalações do 

mineroduto (COPAM. Conselho do Estado de Minas Gerais. Ata da 37ª Reunião 

Ordinária da URC-Jequitinhonha, 2009). O Parecer único do SISEMA 002/2009 

(apresentado na reunião) trouxe informações sobre como seria a fase de Instalação. A 

fase 1 contemplava a instalação da mina, pilha de estéril, centro de referência cultural e 

ambiental, abertura de acessos, terraplanagem, aterro, canteiro de obras e alojamentos, 

almoxarifado e dique de contenção; já a fase 2 envolvia a construção da planta de 

beneficiamento, da estação de bombas do rio do Peixe, da adutora e do maciço da 

barragem de rejeitos.  

Os analistas afirmaram, no Parecer, que não foram apresentadas informações sobre 

as medidas adotadas para resguardar o modo de vida e a produção das categorias, 

definidas no PNF (proprietários, meeiros, posseiros, trabalhadores e parceiros), nas 32 

propriedades previstas para a fase de instalação. No fim do Parecer, foram sugeridas 
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condicionantes a etapa de instalação, entre as quais destaco as de número 32, 37, 54, 64, 

65 e 69: 32 - quantificação e qualificação de moradores e comunidades que poderão 

sofrer comprometimento de seu abastecimento de água; 37 - realizar avaliação de 

impacto negativo das alterações para comunicação viária para toda propriedade que 

negociar com a empresa; 54 - apresentar ações desenvolvidas com as comunidades 

Água Santa e Ferrugem pelas equipes de ‘relações com as comunidades’, evidenciando 

a linha de conduta do empreendedor; 64 - incluir no Programa de reassentamento as 

diretrizes e pressupostos expressos no ‘estudo de informações complementares ao EIA; 

65 - comprovar processo de interação com as comunidades afetadas durante o processo 

de negociação fundiária; 69 - para as 32 propriedades já adquiridas (propriedades para 

uso na fase 1), deveriam ser apresentadas informações acerca da possível 

vulnerabilidade de proprietários e não proprietários, para verificação da necessidade de 

inclusão no PNF). 

A FEAM também apresentou um documento sobre o acompanhamento de 

condicionantes da LP. Realço as observações feitas à condicionante 45: o empreendedor 

afirmar no AFB-EXT 278/2009, que seriam afetadas 61 propriedades durante a fase de 

instalação. As propriedades inseridas nas estruturas da cava, pilha de estéril e área 

industrial seriam impactadas na fase 1 da LI, totalizando 16 propriedades, 5 a serem 

ainda adquiridas. Na fase 2, 48 propriedades seriam impactadas, 15 na área da barragem 

de rejeitos (já haviam sido adquiridas 6), sendo 3 afetadas também pela fase 1 e 33 

localizadas ao longo do sistema de captação e adução de água. (FEAM. Anexo II – 

Planilha de acompanhamento de condicionantes. SISEMA - Sistema Estadual de Meio 

Ambiente. Parecer Técnico Único SISEMA N.º 002/2009). 

Mas, segundo o órgão ambiental, não havia cálculo das propriedades a serem 

adquiridas para medida compensatória, nem informações sobre benfeitorias e número de 

famílias das propriedades impactadas pela instalação da Linha de Transmissão (parte da 

estrutura para o Projeto Minas-Rio, mas que estava em processo de licenciamento 

independente e, até então, já possuía LP). Sobre o PNF, a FEAM descreveu algumas 

falhas nos cadastros e destacou dados que ainda permaneciam incompletos, como, o 

Cadastro Patrimonial e Social. Este continha dados de apenas quatro das cinco 

propriedades a serem adquiridas para a fase 1 e não exibiu os dados de acordo com cada 

categoria de atingido (proprietários, meeiros, posseiros, trabalhadores, parceiros). Das 
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31 propriedades já adquiridas, a empresa apenas expôs os nomes das fazendas e das 

áreas através da documentação relativa à solicitação de autorização para intervenção 

ambiental; apresentou, segundo entendimento dos técnicos da FEAM, apenas dados que 

se referem à categoria proprietário/ posseiro, não contemplando os parceiros/meeiros e 

trabalhadores afetados.  E quanto às negociações as comunidades Água Santa/Mumbuca 

(próxima a barragem de rejeitos) e Ferrugem (situada nas proximidades da cava), a 

Anglo informou tão somente que haviam sido adquiridas 6 propriedades para 

reassentamento. Ainda haveria necessidade de negociação com estas duas comunidades 

tradicionais, porém já haviam sido adquiridas, individualmente, 6 propriedades na 

comunidade de Água Santa. 

Na reunião de concessão da LI fase 1 (38ª Reunião da URC- Jequitinhonha, ocorrida 

em 17 de dezembro de 2009), foram apresentadas denúncias sobre a situação vivida 

pelas comunidades próximas ao empreendimento: alguns moradores estavam proibidos 

de acessar suas casas, pois estavam vivendo em meio às obras, sendo violado o seu 

direito de ir e vir; estavam incomodados com ruídos, explosivos e poeiras provocadas 

pelas obras. Além de denúncias sobre as intervenções das obras do mineroduto. Foi 

proposto, pelo subsecretário da SEMAD, que fosse discutido o modelo adotado pela 

CEMIG no empreendimento de Irapé para o processo de reassentamento. Foram lidas as 

diretrizes sugeridas para o reassentamento e recomendado que as mesmas fossem 

aprovadas como condicionantes (COPAM. Conselho do Estado de Minas Gerais. Ata da 

38ª Reunião Ordinária da URC-Jequitinhonha, 2009). 

 Eram sempre ressaltadas, pelos moradores que se declaravam atingidos, as 

condições de vida das famílias que residiam próximas ao empreendimento, como por 

exemplo, a ocorrência de problemas de saúde e a impossibilidade de plantar: 

“(...) os moradores afirmaram que após o início das obras do empreendimento 

a água tem ficado cada vez mais suja, chegando a ficar mais “grossa” devido 

à quantidade de terra e rejeitos lançados. Segundo uma moradora da 

comunidade, quando ocorrem incidentes no local, como a contaminação 

excessiva da água, os técnicos vão até a comunidade; contudo, essas visitas 

não resolvem os problemas, pois além de não tomarem providências 

concretas, eles usam uma linguagem técnica que dificulta o diálogo com a 

comunidade”. (Mapa dos Conflitos Ambientais, - ‘Resistência à mineração 
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da Anglo ferrous Minas-rio S. A em Conceição do Mato Dentro’
5
.,  acessado 

no dia 16/03/2016).  

A prefeitura do Município de Ferros (próximo aos municípios afetados pelo 

empreendimento) também registrou denúncias de impactos do complexo minerário no 

rio Santo Antônio, o que demonstra a magnitude dos impactos. Como condição para a 

concessão de LI Fase 2, a câmara municipal de Ferros exigiu um estudo que avaliasse os 

impactos do empreendimento no município e no rio Santo Antônio (COMISSÃO 

ESPECIAL À PCH’S, MINERAÇÃO E PROTEÇÃO. Oficio nº 013/2010. Câmara 

Municipal de Ferros, 09 de março, 2009).  

O Projeto Minas-Rio deve ser entendido como um grande projeto e deve ser 

percebido através de promessas de inúmeros benefícios em nível nacional e local, e pelo 

fato de empreendedores possuírem urgência em suas negociações, a fim de implementar 

seus projetos (SCOTT, 2012). Scott acredita que a população local torna-se vulnerável 

devido à própria estrutura de projetos de desenvolvimento, os empreendedores planejam 

e executam seus projetos, entretanto, ao lidar com a população e com a ideia de 

reassentamento, é utilizada uma forma ficcional, “(...) como alívio de encargos e dívidas 

sociais” (SCOTT, 2012, p. 137), o planejamento da população reassentada torna-se mais 

flexível, pois a lógica subjacente dos projetos permite categorizar as famílias 

engendradas no uso de cadastros. No caso explicitado, houve reclamações durante todo 

o processo de licenciamento sobre a incompletude dos cadastros feitos, excluindo 

famílias dentro de uma comunidade, desconsiderando ou subestimando outros impactos, 

que as demais comunidades sofriam.  

A empresa apresentou, no início do ano de 2010, um cadastro das famílias atingidas, 

tabela contendo os nomes dos posseiros das propriedades adquiridas e famílias de 

propriedades não adquiridas (ANGLO AMERICAN. AFB-EXT 004/2010- 

Atendimento à condicionante de LI- fase I/ Processo COPAM: OO472/2007/004/2009). 

Sobre a condicionante 91
6
, alegavam que o prazo devia ser antes da concessão da LO, 

                                                           
5
 http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=253. 

  
6
 Condicionante da LI fase I referente as diretrizes do reassentamento aprovadas pelo COPAM utilizadas 

no reassentamento da Usina Hidrelétrica de Irapé e que deveriam ser seguidas neste caso.   

  

 

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=253
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pois, de acordo com a SEMAD, o efetivo reassentamento deveria ocorrer antes da 

conclusão das obras da barragem - fim da fase 2 (ANGLO AMERICAN. AFBX- 

023/2010). Na 40ª Reunião da URC, ocorrida em março de 2010, a equipe do SISEMA 

respondeu ao pedido da empresa sobre alterações de condicionantes; dentre as 

informações das demais condicionantes, a equipe não concordou com o pedido de 

alteração do prazo da condicionante 91, devendo, então, as negociações serem 

realizadas antes do início das obras da mina e da barragem (COPAM. Conselho do 

Estado de Minas Gerais. Ata da 40ª Reunião Ordinária da URC-Jequitinhonha, 2010). 

Após as denúncias feitas pelos moradores sobre a condição do abastecimento de água 

nas comunidades, o IBAMA, SISEMA e GAAD fazem uma vistoria (resultante do Auto 

de Fiscalização 143/2010) nos córregos Pereira e Passa Sete, que derivaram em um 

relatório. Vistoriaram as nascentes dos dois córregos, na Fazenda Jardim e na 

comunidade de Água Quente, respectivamente, e outros locais por onde os córregos 

passam próximos ao empreendimento e algumas comunidades.  

Desta visita, constatou-se que houve deslizamento de terras das terraplanagens, que 

haviam descido para os cursos de água formadores do córrego Pereira. A equipe 

certificou, ao passar por vários pontos assoreados e ouvir relatos dos moradores 

entrevistados, que a quantidade de água havia diminuído drasticamente, o que 

prejudicou as famílias que possuem criação de animais, já que, o córrego era o único 

bebedouro do gado. A nascente do Passa Sete, também havia sido soterrada devido ao 

deslizamento de terra de uma terraplanagem da instalação da usina de beneficiamento; 

outra nascente também havia desaparecido devido à abertura uma nova estrada próxima 

a ponte da MG-10. Consta no relatório a situação alarmante da comunidade de Água 

Quente, pois parte dos moradores tinha somente a água do córrego Passa Sete como 

fonte para o uso doméstico. Os comunitários denunciaram a poluição das águas, a 

impossibilidade de seu uso para dessedentação de animais e o fato de crianças que 

haviam nadado nos córregos ficarem com o corpo empolado e coçando (IBAMA. 

SISEMA. GAAD Doc. nº 9208- Relatório de Vistoria Conjunta Projeto Minas-Rio, 

17/03/2010).  
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 A partir de então, foram determinadas algumas medidas que o empreendedor deveria 

cumprir, tais como o monitoramento da qualidade da água, a melhoria da qualidade da 

água a ser ofertada para Água Quente e comprovação de outorga para uso dos recursos 

hídricos. 

Após esta vistoria, foi realizada na comunidade Mumbuca, uma reunião entre o 

IBAMA, defensoria pública, poder executivo de Conceição do Mato Dentro, 

representantes da Anglo American, da ONG Movimento pelas Serras e Água de Minas,  

da SEMAD, e moradores de Água Quente, Água Santa e Ferrugem, com o objetivo de 

discutir as diretrizes do reassentamento (referentes à condicionante 91). O prazo para a 

conclusão do processo de negociação estava definido para março de 2010 e a conclusão 

do processo de reassentamento para julho de 2010. Alegou-se que os atingidos deveriam 

conhecer o modelo de reassentamento de Irapé para decidirem se o mesmo era 

interessante para as comunidades.  

A SEMAD, anteriormente, se reunira com funcionários da empresa, para solicitar a 

suspensão das negociações diretas para determinar, dessa maneira, um ‘marco zero’ que 

marcasse o início do novo processo de negociação. Representante da empresa afirmou 

que o programa de negociação havia sido mudado devido à condicionante 91, mas que 

as categorias já definidas (proprietários, posseiros, meeiros, trabalhadores e parceiros) 

poderiam ser mantidas de acordo com critério inicial da empresa. A FEATEMG foi 

convidada para participar das reuniões, para acompanhar o processo de reassentamento 

e explicar como havia ocorrido o remanejamento dos atingidos pela barragem de Irapé. 

Membros da federação evidenciaram a importância de ser ter um cadastro completo das 

famílias atingidas (direta e indiretamente, identificando herdeiros, posseiros, meeiros, 

trabalhadores e agregados) e dos imóveis envolvidos. Recomendaram a formação de 

uma comissão de atingidos que definissem os critérios a serem utilizados pela empresa. 

 Ressalta-se, na discussão, quais comunidades que estariam com ‘água até o pescoço’ 

(citam a comunidade de Água Santa), outras estariam em situação intermediária, além 

daquelas que seriam atingidas a partir de diferentes estágios de operação da mina na 

Serra da Ferrugem. Esta ideia foi colocada, durante a reunião, ao ser feita referência às 

comunidades atingidas por barragem de hidrelétrica que haviam sido obrigadas a 

negociarem com o empreendedor em uma situação crítica, com suas terras sendo já 



40 

 

alagadas pela formação do lago, enquanto outras comunidades haviam tido um tempo 

maior para negociarem.  

No caso do empreendimento Minas-Rio, foi acordado em reunião que atingidos 

seriam todos aqueles que teriam suas relações interrompidas. Foi sugerido que, no caso 

de Mumbuca/Água Santa se tentasse cumprir o reassentamento primeiro, com caráter 

‘emergencial’, pois seria algo negativo para a comunidade esperar iniciar o 

reassentamento para as demais localidades, pois as consequências vividas com o início 

das obras do mineroduto, já causavam inúmeros e graves incômodos. Nesta primeira 

reunião, foi definida a primeira formação da Comissão de Atingidos, com 

representantes das comunidades Ferrugem, Água Santa e Água Quente (SEMAD. 

IBAMA. FETAEMG. ONG Movimento pelas Serras e Água de Minas. COMISSÃO 

DE ATINGIDOS. Doc. nº 290096-2010 – ATA Reunião Mumbuca 19/03/2010). 

Em reunião da URC (41ª, ocorrida em 08 de abril de 2010) continuou a discussão 

sobre o reassentamento, excluíram as condicionantes 64 e 66 por contrariarem a 

condicionante 91, destacando a importância de a empresa resolver os processos de 

negociação, já que a primeira etapa a ser concluída deveria ter sido a aquisição de terras 

e que o empreendimento não poderia ter sido implantado sem a devida solução para os 

moradores das áreas afetadas (COPAM. Conselho do Estado de Minas Gerais. Ata da 

41ª Reunião Ordinária da URC-Jequitinhonha. 08/04/2010).  

Nas reuniões feitas com a comissão de atingidos, permaneceu em pauta a discussão 

sobre as situações emergenciais que as comunidades estavam vivendo; houve o 

compromisso da empresa em apresentar os critérios a serem adotados para o novo 

cadastro das famílias atingidas (critérios estes que deveriam ser aprovados pela 

Comissão e pela SUPRAM), já que o cadastro enviado pela Anglo em janeiro daquele 

ano não estava completo. Sobre aquelas famílias em situação dita ‘emergencial’, ficou 

decidido que seria definido o cadastro com base nas informações passadas pela 

Comissão de atingidos. 

O novo cadastro, apresentado pela empresa (ANGLO AMERICAN. AFB-EXT 

085/2010) em 20 de abril em 2010, assim como o outro cadastro, mantinha as 

definições de ADA e AID já apresentadas, afirmando que para a compreensão detalhada 

dos impactos seria necessário fazer estudos abrangendo a área onde instalavam as 
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estruturas do empreendimento e sua vizinhança imediata, os povoados mais próximos e 

as sedes dos municípios da AID, assim estabelecidas: 

 

Figura 6: (ANGLO AMERICAN. AFB-EXT 085/2010, p.3). 

 

Afirmavam, portanto, que o Cadastro Social e Patrimonial referia-se “(...) àquelas 

propriedades que sofreram impactos territoriais, ou no máximo àquelas cujos ocupantes 

poderão sofrer impactos mais intensos derivados da implementação do 

empreendimento, por sua localização muito próxima” (p.4).   

A metodologia proposta para complementação do cadastro consistia no método 

amostral, apresentado como suficiente para o monitoramento das condições de vida das 

comunidades que estão no entorno do empreendimento. O levantamento dos dados 

passaria a ser censitário para as comunidades do Sapo, Cabeceira do Turco, São José da 

Ilha e São José do Jassém. E nos povoados de Itapanhoacanga, Córregos, Beco, Gondó 

se manteria o método amostral. Afirmavam que não seria necessário um Cadastro 

Patrimonial nestes povoados, já que estes não passariam pelo processo de 

reassentamento coletivo; adotar o cadastro seria “(...) adotar uma medida extrema para 

mitigar impactos de pequena magnitude” (p. 5).  Os impactos definidos pela empresa 
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como “de pequena magnitude”, como poeira, ruído, comprometimento da água. 

Deveriam, assim, ser mitigados a partir de medidas específicas, já previstas no PCA.  

O documento acima foi contestado pela Comissão de Atingidos, que exigiu que a 

SUPRAM elaborasse um parecer sobre a metodologia apresentada. Além disso, 

argumentaram que o monitoramento socioeconômico realizado pela empresa, desde o 

início do processo de licenciamento, não havia contado com a participação efetiva dos 

moradores, apresentando dados insuficientes. Consideraram que a metodologia 

subestimava o universo de comunidades efetivamente impactadas, pois ainda não 

haviam sido apresentadas informações de impactos que não haviam sido previstos no 

EIA e que haviam se tornado condicionantes. Também, questionaram a definição 

arbitrária da empresa para as áreas do empreendimento (ADA e AID). A Comissão 

exigia que fossem elaborados laudos antropológicos de caráter etnográfico para que se 

contemplasse a situação vivida por todas as comunidades, como, por exemplo, a 

situação comunidade de Água Quente, então já afetada pela falta de água (COMISSÃO 

DE ATINGIDOS. Doc. nº 2051730/2010- Respostas/Comentários ao doc. Anglo 

Ferrous Brazil- AFB-EXT 085/2010. Protocolo SUPRAM Jequitinhonha nº 

RO43.954/2010, 06/05/2010).   

A SUPRAM protocolou um ofício para inclusão de nomes no cadastro de famílias 

atingidas que ‘sofrem pela falta e má condição do uso de água’. Em resposta, a empresa 

apresentou um ofício afirmando que a comunidade de Água Quente encontrava-se 

afetada por impactos locais mitigáveis e temporários, não existindo interferência direta 

das obras do mineroduto. Propunha, como solução, a realização de “(...) ações 

emergenciais de mitigação que, porventura, pudessem ocorrer” (ANGLO AMERICAN. 

AFB-EXT 139/2010). Ainda sobre os cadastros das famílias atingidas, a SUPRAM 

esclareceu que os dados encaminhados através do ofício 118/2010 (Apresentação do 

Cadastro de proprietários e posseiros da ADA) não configuravam um cadastro 

socioeconômico da ADA, por este não contemplar informações imprescindíveis para 

determinação da dinâmica social e produtiva das propriedades a serem adquiridas, 

impedindo, inclusive, a análise da eficácia das medidas mitigadoras a serem propostas. 

Dessa forma a SUPRAM solicitou a apresentação de novo cadastro socioeconômico da 

área. Ressalto, dentre as reclamações sobre a incompletude dos cadastros apresentados 

pela Anglo American, a falta de informação sobre o modo de vida dos trabalhadores 
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rurais da ADA que possuíam atividade de subsistência em seus quintais, mas também 

podiam trabalhar para terceiros (SUPRAM. Oficio nº 652-2010, 26/08/2010), bem 

como a incompletude dos dados sobre as famílias, pois a empresa não considerava todos 

os herdeiros dos terrenos  familiares envolvidos.  

Os acordos feitos entre a Promotoria de Conceição do Mato Dentro, com intervenção 

da Defensoria Pública aprovaram a formalização de um Termo de Acordo, para 

validação de um cadastro patrimonial de modalidade de negociação previsto no PNF- 

contemplando as negociações individuais. O que ocasionou o descumprimento do TAC 

de Irapé. Concomitantemente, a comunidade de Água Quente, depois de inúmeras 

denúncias, foi considerada como ‘atingida emergencial, em relação à água’, devido à 

escassez de água provocada pela contaminação dos córregos Pereira e Passa Sete 

(FERREIRA, 2015).  

Scott pondera sobre a relação estabelecida entre poder privado e a população 

atingida, em que, são utilizadas táticas específicas (comuns a este tipo de 

empreendimento). Para o autor,   

“(...) nomear essas táticas é o primeiro passo para identificar os mecanismos 

para efetivar a secundarização sistemática da aplicação de medidas 

mitigadoras, na execução da vontade das instituições planejadoras em 

responder às suas outras metas, as prioritárias” (SCOTT, 2012).  

A primeira tática mencionada refere-se à desmoralização, inverte-se a ideia sobre os 

atingidos que devem ser reassentados, estes passam a ser desmoralização, inverte-se a 

ideia sobre os atingidos que devem ser reassentados, estes passam a ser busca de 

direitos. 

A indefinição da situação das comunidades atingidas e o aprofundamento dos 

impactos gerou uma manobra da empresa no sentido de classificar algumas famílias 

atingidas como emergenciais, com o intuito de acelerar as negociações. Dessa maneira, 

atingidos e empreendedor assinaram Termos de Acordos que validavam o Cadastro de 

atingidos emergenciais (FERREIRA, 2015).  

Segundo Zhouri (2014), a criação de duas modalidades de atingidos (emergenciais e 

não emergenciais) foi uma das manobras casuísticas feitas durante o processo de 

licenciamento, definindo quem poderia permanecer no local por mais tempo e quem 



44 

 

deveria ser removido. Esta classificação foi utilizada pela empresa a fim de atender seus 

próprios interesses, utilizando, de maneira arbitrária, as reivindicações dos próprios 

moradores para serem reconhecidos como atingidos e estarem vivendo em situações que 

violam direitos, como o caso da comunidade de Água Quente, que sofria com a falta de 

água, devido à contaminação do Córrego Passa Sete. O uso do conceito de 

‘emergenciais’, classificando aqueles que poderiam permanecer por mais tempo e 

aqueles que deveriam ser removidos, ocasionou uma fragmentação entre as 

comunidades. Esta classificação se interpôs à organização social das comunidades 

locais e a ética camponesa (ZHOURI, 2014), assim como a utilização de cadastros, 

categorizando famílias e comunidades de acordo com o curso do licenciamento, como 

mencionado.  

A definição sobre os atingidos, contida no EIA, apenas cita o cálculo-benefício feito 

pela própria empresa, as comunidades Mumbuca/Água Santa e Ferrugem foram as 

únicas consideradas afetadas, pois estavam localizadas em locais onde foram 

implantadas as estruturas do complexo minerário. Durante o processo de licenciamento, 

estudos e vistorias feitos pelos órgãos estatais citaram os impactos vivenciados por 

moradores de outras comunidades, como Gondó, Sapo, Água Quente Córrego Passa 

Sete, Cabeceira do Turco, São José da Ilha e São José do Jassém. Entretanto, estes 

impactos são considerados pela empresa como mitigáveis julgando que a população 

poderia conviver com esses transtornos, pois, em teoria, eles estavam sendo 

monitorados e seriam solucionados.  

A decisão de utilizar o TAC de Irapé para lidar com o reassentamento e elaborar uma 

complementação do cadastro de atingidos emergenciais é resultado de um embate que 

se revelou através de denúncias dos atingidos e de uma organização entre os mesmos 

para uma cobrança mais efetiva às instâncias estatais, de que a empresa estava impondo 

uma categoria de atingidos de escopo limitado, apenas considerando as necessidades e 

urgências da mesma, não considerando o universo sociocultural e as condições de vida 

das comunidades. Os cadastros efetivados foram considerados incompletos pelos 

moradores, que alegaram que a empresa não executou o monitoramento 

socioeconômico de maneira efetiva, pois não houve uma participação direta das 

comunidades. Além disso, as medidas adotadas pela empresa não estavam diminuindo 

ou solucionando os efeitos causados pelo empreendimento os moradores sofriam 
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diariamente com alterações no seu cotidiano.  Os instrumentos utilizados pela empresa, 

que, em tese, prometem demonstrar a realidade da situação dos atingidos, como o 

monitoramento socioeconômico, na verdade exibem dados que trazem uma única 

imagem sobre as comunidades.  

Um ano após a concessão da LI-1 foi concedida a LI-2 até então, o empreendedor 

ainda devia, em exigência das condicionantes, a apresentação de cadastro de 

vulnerabilidade de todos os donos de propriedades adquiridas antes da apresentação do 

PNF; demonstrar a situação das negociações realizadas entre a empresa e os 

reassentados/atingidos; comprovar acordos com cada uma das categorias de atingidos 

contemplados no PNF, dentre outras.  

As transformações em curso, demostraram o descaso, durante o processo de 

licenciamento, para definir o universo sociocultural atingido. A Anglo American 

afirmou, durante todo processo, que sempre exerceu um diálogo aberto e coerente com 

as comunidades, afirmação que contradiz todas as denúncias de violações de direito 

feitas pelos atingidos  

  

  Figura 7: Panfletos entregue pela Anglo American às comunidades. 

 

No caso Minas- Rio empreendedor articulou as negociações de acordo com seus 

próprios interesses, classificando as famílias/comunidades em concordância com o 
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andamento do processo, se abstendo de uma reflexão ampla para a consideração dos 

atingidos pelo empreendimento; acionando dispositivos técnicos e burocráticos para 

evitar o reconhecimento dos impactos e, consequentemente, dos atingidos. 

Seguindo as ideias de PEREIRA, BECKER & WILDHAGEN (2013), podemos 

apreender que, no licenciamento do empreendimento Minas-Rio, as práticas 

empresariais destinadas a implantar o complexo minerário, no âmbito do Estado, se 

demonstraram imperativas, mesmo com a resistência local.  Dentre as decisões estatais e 

ações da iniciativa privada, a situação das comunidades atingidas pelo empreendimento, 

desde o início das obras, pode ser caracterizada pelo agravamento dos impactos, 

aumento das denúncias de violação de Direitos Humanos e reclamações dos moradores; 

estes estabeleceram uma resistência organizada reivindicando direitos que foram 

desrespeitados, devido a ações da mineradora (Mapa dos Conflitos Ambientais, - 

‘Resistência à mineração da Anglo ferrous Minas-rio S. A em Conceição do Mato 

Dentro’
7
, acessado no dia  16/03/2016). 

3.1- Invisibilidade dos atingidos e solicitação de relatórios 

Neste segundo tópico, pretendo refletir sobre as questões ditas ‘técnicas’ no caso 

analisado. Como citado, a contratação de profissionais e empresas de consultoria 

especializadas na linguagem normativa do licenciamento, exibe uma perspectiva que 

inclui tecnologia e modelos de gestão e avaliação ambiental difundidos 

internacionalmente. Os questionamentos feitos pela população local em exigência a 

outras visões, diferentes da técnica/científica fazem parte de uma luta em torno de 

definições. 

Através dos documentos, onde são descritos os métodos, apresentados os dados sobre 

a ‘realidade’ da população local, e definidos os termos ‘impacto’ e ‘atingido’, pode-se 

observar o modus operandi dos modelos recorrentes de Licenciamento Ambiental. Um 

modus operandi reproduz uma forma abstrata de interpretar o meio ambiente, sendo a 

natureza considerada uma realidade externa à sociedade e às relações sociais (ZHOURI, 

LASCHEFSKI & PAIVA, 2005b).  Conforme as ideias de Santos (2014), existe 

produção formal de uma legalidade, resultado de procedimentos jurídicos-

                                                           
7
 http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=253, acessado em 20/05/2015. 
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administrativos que fazem parte do licenciamento ambiental e que é garantido pela 

flexibilização das leis ambientais. Isto ocasiona um conjunto de práticas adotadas por 

agentes vinculados aos empreendedores que compreende uma ‘mecânica da violência’; 

a edificação dessa legalidade passa pela conformação de um saber técnico que, no plano 

dos estudos requeridos para avaliação dos impactos ambientais dos empreendimentos, 

mantém um enquadramento restritivo e homogeneizador da realidade sociocultural 

(p.145).  

Na 42ª Reunião da URC-Jequitinhonha, realizada em 13 de maio de 2010, foram 

discutidas questões sobre o universo de atingidos, debatendo-se aspectos que deveriam 

estar presentes no cadastro de famílias atingidas: as relações sociais dos atingidos, os 

laços com a comunidade e de que forma os moradores estavam sendo atingidos 

(GESTA. Parecer sobre o documento “Estudo de Atualização das Áreas de Influência 

(AI) do Projeto Minas-Rio Mineração”, elaborado pela empresa de consultoria Ferreira 

Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis, 2013, p.10). 

Na 43ª Reunião da URC Jequitinhonha, a SEMAD ordenou que a Anglo custeasse 

um novo diagnóstico sobre a área afetada pelo projeto. Nos termos da decisão, a 

comissão de atingidos indicaria três empresas, cabendo ao empreendedor decidir por 

uma, para elaborar este novo documento. O objetivo do estudo seria fornecer uma nova 

caracterização, do ponto de vista socioeconômico e cultural, dos moradores que 

vivenciavam de perto os impactos gerados pelo empreendimento minerário, com o 

intuito de que as falhas do EIA/RIMA fossem corrigidas e se garantisse o direito de 

todos os moradores afetados. Após sua finalização, o novo diagnóstico deveria ser 

submetido à URC Jequitinhonha (GESTA. Parecer sobre o documento “Estudo de 

Atualização das Áreas de Influência (AI) do Projeto Minas-Rio Mineração”, elaborado 

pela empresa de consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis, 2013, p.8).  

O estudo ‘Diagnóstico Socioeconômico da Área Diretamente Afetada e da Área de 

Influência Direta do empreendimento Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S.A. (Ex-

MMX Minas-Rio Mineração S.A.) - Lavra a Céu Aberto com Tratamento a Úmido 

Minério de Ferro - Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom 
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Joaquim/MG’ (2011), da empresa de consultoria Diversus
8
 trouxe uma nova perspectiva 

sobre o universo dos atingidos, apresentando 22 comunidades afetadas pelo 

empreendimento, diferente das 2 apontadas no EIA/RIMA.  Em sua conclusão, os 

autores desse estudo ressaltaram as formas específicas das relações sociais estabelecidas 

pelos membros das comunidades, considerando as terras de uso comum e terras de 

herança. Julgam que a remoção das comunidades, consideradas diretamente atingidas 

pelo EIA, influenciava as demais comunidades, que haviam sido consideradas 

indiretamente atingidas. Segundo as afirmações feitas no relatório, estes dois grupos de 

comunidades possuíam importantes relações sociais, principalmente, de parentesco.  

Após a divulgação deste relatório, foi realizada uma reunião, em fevereiro de 2012, 

na SEMAD, onde estiveram presentes membros da SUPRAM, representantes da 

Diversus e Anglo American. Um dos itens de pauta da reunião era esclarecer dúvidas 

expostas pelos representantes da SUPRAM e da Anglo sobre quais comunidades 

estariam efetivamente na Área Diretamente Afetada (ADA) e na área de Influência 

Direta (AID). Determinou-se que a Diversus elaboraria um adendo ao documento 

original esclarecendo esta questão (GESTA. Parecer sobre o documento “Estudo de 

Atualização das Áreas de Influência (AI) do Projeto Minas-Rio Mineração”, elaborado 

pela empresa de consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis, 2013,). 

Em Maio de 2012, foi criada a REASA- Rede de acompanhamento Socioambiental, 

idealizada pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público 

de Minas Gerais (CIMOS) 
9
, com o objetivo de ser um espaço de resolução de conflitos. 

As reuniões feitas pela REASA tornaram-se espaço de luta pelos direitos (PRATES, 

2014). Os atingidos faziam questionamentos e denúncias nas reuniões. Porém, as 

expectativas não foram cumpridas, pois o empreendedor comumente utilizava as 

                                                           
8
 A empresa de consultoria Diversus foi uma das três empresas indicadas pela comissão de atingidas e foi 

contratada pela Anglo American.  

 

 
9
 “A CIMOS é uma coordenadoria do Ministério Público Estadual que surgiu em 2009 (Resolução PGJ 

nº8) e foi reestruturada em 2011 após o estabelecimento do “Mapa Estratégico 2010-2023” do MPMG 

através da resolução PGJ n°74. Essa coordenadoria é um órgão auxiliar da atividade funcional do 

Ministério Público, vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça que tem por objetivo integrar e articular 

promotorias, sociedade civil organizada e instituições públicas” (PRATES, 2014, p. 53).  
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informações do EIA/RIMA para responder as perguntas feitas pelos membros das 

comunidades (PRATES, 2014, p. 57).  

Em 10 de Outubro de 2012, a Anglo contratou diretamente a empresa Ferreira 

Rocha, para elaborar um Parecer sobre o Relatório da Diversus. Todos os 

encaminhamentos feitos neste período, em relação ao posicionamento da empresa e da 

SUPRAM, ocorreram sem qualquer comunicação aos atingidos, à URC Jequitinhonha e 

aos conselheiros (GESTA. Parecer sobre o documento “Estudo de Atualização das 

Áreas de Influência (AI) do Projeto Minas-Rio Mineração”, elaborado pela empresa de 

consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis, 2013, p. 11). Oito meses 

depois, a Anglo encaminhou à SUPRAM o relatório denominado ‘Estudo  de 

atualização das Áreas de influência (AI) do Projeto Minas-Rio Mineração (Mina)’, feito 

pela empresa de consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis. Segundo 

informações contidas no Parecer elaborado pelo GESTA (2013), não constam em 

documentos do processo registros referentes à solicitação ou pedidos relacionados a 

esse segundo estudo da Anglo. A contratação da empresa Ferreira Rocha atropelou as 

decisões adotadas pela URC, que em tese possibilitaria um controle social maior.  

Em conclusão, o relatório Ferreira Rocha trouxe uma nova representação do quadro 

de atingidos, apresentando uma nova percepção sobre os impactos causados.  O fato da 

empresa não ter comunicado a SEMAD sobre este estudo, demonstra uma atitude que 

protela o processo e coloca os atingidos em posição vulnerável, na medida em que, 

ficam submetidos às implicações conceituais e às categorias instituídas pela empresa. 

Somente em um segundo momento é que foi possível aos atingidos fazerem denúncias e 

interpelar o relatório, em busca de uma visão mais justa que considerasse outras 

percepções. O resultado exibido trouxe implicações para o processo de licenciamento e 

causou insatisfações aos atingidos, deixando-os inseguros (GESTA. Parecer sobre o 

documento “Estudo de Atualização das Áreas de Influência (AI) do Projeto Minas-Rio 

Mineração”, elaborado pela empresa de consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos 

Sustentáveis, 2013).  

O estudo da Ferreira Rocha teria como objetivo, segundo informações contidas no 

próprio relatório, preencher supostas lacunas identificadas no relatório da Diversus 

(2011). São exibidos novos conceitos que até então não tinham sido utilizados em 



50 

 

nenhum estudo produzido no processo: ‘Impacto ambiental real (1)’, ‘Impacto Suposto’ 

(2);  

Estes conceitos eram definidos da seguinte forma:  

1. “Qualquer alteração significativa no meio ambiente que efetivamente provoque mudança 

comprovada/medida na qualidade ambiental, com magnitude média e elevada” (p.21). 

2. “Qualquer alteração significativa no meio ambiente que possa ser assim percebida pelos 

indivíduos, podendo corresponder ou não a realidade”. (p.22). 

Podemos perceber que o relatório apresenta uma distorção semântica dos conceitos, 

valendo-se de justificativas consideradas ‘técnicas’. Ou seja, apenas são considerados 

impactos as consequências que tiverem comprovação medida através de estudos 

técnicos apresentados. Dessa maneira, a experiência que os moradores têm do contexto 

local é subestimada. O relatório confirma as informações contidas no EIA afirmando, 

novamente, que apenas duas comunidades seriam atingidas pelo empreendimento. O 

Parecer elaborado pelo GESTA chama atenção para as falhas metodológicas do 

relatório, que pretenderia trazer à luz, ‘o cenário atual’, mas cuja metodologia não 

compreendeu, efetivamente, pesquisa de campo. A equipe técnica toma por base de suas 

conclusões dados genéricos (p. 17).  

Em 18 de abril de 2013, na 77ª Reunião da URC Jequitinhonha, foi deliberada a 

elaboração de um novo estudo, a ser elaborado pela própria Diversus. O ‘Estudo de 

definição sobre comunidades/famílias a serem reassentados -Área Diretamente Afetada 

(ADA) e Área de Entorno da Cava Licenciada e Estruturas Correlatas- Municípios de 

Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim’ (Agosto, 2014), 

deveria fazer um levantamento dos novos moradores considerados ‘diretamente 

impactados’, portanto a serem incluídos no PNF, independente dos mesmos estarem na 

ADA e AID. A proposta era que fosse analisada a situação atual de cada comunidade 

perante os impactos, por isso, a exigência de um novo estudo para trazer informações 

atualizadas sobre as condições dos atingidos (Mapa dos Conflitos Ambientais, - 

‘Resistência à mineração da Anglo ferrous Minas-rio S. A em Conceição do Mato 

Dentro’,  acessado no dia 16/03/2016). 
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A metodologia de trabalho e o resultado deste estudo foram questionados pelo 

movimento de atingidos (a REAJA) 
10

 e por sua assessoria técnica (o GESTA), devido, 

entre outros pontos, a não realização de trabalhos de campo etnográfico, à insuficiência 

de informações sobre as comunidades descritas e a não inclusão de diversas famílias na 

relação daqueles que deveriam ser realocados. O resultado do estudo ficou dependente 

da condicionante 70 da LI fase 2: incluir no PNF (realizado a partir da condicionante 

91) as famílias consideradas diretamente impactadas, averiguadas pelos critérios 

analisados pela Diversus e que ainda não tinham sido contemplados. De acordo com o 

parecer elaborado pelo GESTA, a metodologia da equipe da Diversus, para este novo 

relatório, foi nitidamente insuficiente, tendo sido o trabalho baseado apenas em vistorias 

e visitas técnicas e não em trabalho de campo etnográfico (GESTA. Considerações 

sobre o “Estudo de definição sobre comunidades/famílias a serem reassentadas - Área 

Diretamente Afetada (ADA) e Área de Entorno da Cava Licenciada e Estruturas 

Correlatas”, 2014). O conteúdo do estudo não contempla perspectiva da comunidade, 

trazendo uma reprodução do modelo hegemônico, retomando um conceito restrito. de 

atingido, tal como aquele presente no EIA/RIMA.  

Em sequência ao processo de licenciamento, representantes do Ministério Público 

Estadual e da equipe responsável pelo último relatório sugeriram que os problemas 

vividos pelos moradores, não contemplados pelo estudo, deveriam ser levados à justiça 

individualmente. Esta sugestão do Ministério Público e da própria Diversus demonstra 

uma solução fragmentada do caso. Mesmo com um grande número de condicionantes 

não cumpridas, desde a LP e as várias denúncias de violações de direitos feitas pelos 

residentes das comunidades, a LO da mina foi concedida em setembro de 2014, em 

reunião da URC, marcada pela invisibilização/deslegitimação dos atingidos, 

desconsideração de denúncias e forte repressão policial (Mapa dos Conflitos 

Ambientais, - ‘Resistência à mineração da Anglo Ferrous Minas-rio S. A em Conceição 

do Mato Dentro’,  acessado no dia 16/03/2016). 

 

                                                           
10

 Rede de Acompanhamento e Justiça Ambiental  
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Para validar as justificativas sobre o que foi considerado como realidade das 

comunidades, a Anglo American utilizou-se de argumentos técnicos validados por uma 

linguagem cientificizada. Os estudos elaborados bem como, os pareceres feitos pelo 

órgão ambiental, se validam ao efetivarem visões técnicas sobre a realidade, 

expressando a força dos poderes econômicos e políticos (MORIN, 1996). Segundo 

Focuault (2008), o efeito de verdade está relacionado a economias de poder, que a 

produzem e apoiam, assim como a verdade, circularmente, induz efeitos de poder. 

Existe assim, uma disputa em torno do estatuto da verdade e do papel político e 

econômico que ela desempenha. O discurso científico e as instituições que o produzem 

estão submetidos a uma incitação econômica e política, que o mantém inquestionável. 

Entretanto, é importante pensar os efeitos de poder que os enunciados científicos geram 

em nossa sociedade.  

Latour (2001) considera importante pensar na construção do ‘científico’, ou seja, 

dentro de um contexto onde são utilizadas teorias ditas científicas, existem porta vozes 

legitimadores que constroem um tipo de conhecimento específico e que fazem os 

demais acreditarem no que foi construído. Entretanto, pode haver controvérsias que 

questionem os argumentos científicos, em um esforço de desacreditá-los. Durante o 

processo de licenciamento do empreendimento Minas- Rio, podemos perceber as 

concepções de ordem técnica e científica perpassadas por decisões verticalizadas 

determinando a vida da população local. Contudo, a resistência dos atingidos, ao 

questionarem os argumentos utilizados pela empresa, por princípio questiona as 

decisões arbitrárias e desacredita os argumentos científicos enquanto única forma de 

interpretar o processo. Deve-se, então, considerar as relações de forças presentes no 

domínio argumentativo (ZHOURI & OLIVEIRA, 2012b) e pensar sobre quem são os 

porta-vozes legítimos que ocupam uma posição social privilegiada (BOURDIEU, 

2002).   

Zhouri & Oliveira (2012b) retomam as concepções de Bourdieu e ponderam que as 

percepções do meio ambiente, as práticas e as ideias ambientais devem ser analisadas 

considerando os processos de socialização dos sujeitos no curso da vida e o lugar de 

excelência da ciência na nossa sociedade.  Os técnicos envolvidos na avaliação dos 

possíveis impactos que serão causados pela atividade produtiva tornam-se porta-vozes 

legítimos de uma percepção específica. A paisagem transforma-se em objeto de 
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avaliação, bem como todos os sujeitos que fazem parte dela.  Estes são separados de 

suas contextualizações através de dispositivos que buscam o convencimento com 

exposições visuais; as diferentes formas de apropriação do meio ambiente são 

desconsideradas, assim como, a organização dos espaços e a dinâmica produtiva 

(ZHOURI & OLIVEIRA, 2012b). Assim, os problemas ambientais passam a ser 

entendidos como meros problemas técnicos, passíveis de medidas mitigadoras e 

compensatórias (ZHOURI, LASCHEFSKI & PEREIRA, 2005).  
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Considerações Finais 

Em março de 2008, o governo do Estado de Minas Gerais e os prefeitos de 

Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim e Serro assinaram um 

protocolo de intenções com propósito de garantir compromissos, assumidos pelo Estado 

e MMX, viabilizando a consolidação do empreendimento, sob a premissa de que seria 

finalidade do Estado regular e fomentar as atividades econômicas, planejando  

“(...) suas ações estratégicas, na definição de prioridades, na observância de 

seletividade e na formação de parcerias estratégicas com o setor privado 

visando o desenvolvimento industrial e comercial (...) e a política integrada 

de Meio Ambiente” (PROTOCOLO DE INTENÇÕES, 2008, p. 2).  

Este fato, que contribuiu para a implantação do projeto Minas-Rio, representa o 

Estado reproduzindo o discurso do desenvolvimento.  

Entretanto, pode-se problematizar esse conceito de desenvolvimento, segundo Sachs 

(2000) o conceito de ‘desenvolvimento’ foi reduzido a crescimento econômico e a 

noção de ‘desenvolvimento social’. Foi introduzida pouco a pouco sem qualquer 

definição, como um sentido meio vago para ‘desenvolvimento econômico’. A sociedade 

industrial, portanto, apropriou-se desse conceito, instituindo a esfera econômica como 

algo possível em todas as formas de interação social através de sua lógica de controle, 

de conquista e dominação; o que faz com que os valores econômicos desvalorizem 

todas as outras formas de vida social. Sachs também apresenta a ideia de que o conceito 

de ‘desenvolvimento’ está relacionado ao conceito estabelecido para meio ambiente, 

este, portanto, se relaciona a ideia de crescimento econômico. A disponibilidade, em 

longo prazo, dos recursos naturais, se tornou uma preocupação para os governos. A 

natureza, então, se torna objeto de politica e planejamento e transforma-se em ‘meio 

ambiente’ (SACHS, 2000.).  

Desde o início do processo de licenciamento, os moradores que vivem no entorno do 

empreendimento vêm sofrendo com diversos transtornos e transformações no seu modo 

de vida. Os impactos que se impõem sobre as comunidades constroem uma nova 

realidade nas localidades, demonstrando o descaso dos órgãos licenciadores e da 

empresa, já que as comunidades não são consideradas “diretamente atingidas”.  
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Neste trabalho procurei compreender como os direitos das famílias foram violados 

durante todos esses anos, desde as primeiras ações da empresa na região. Os relatos que 

ouvi durante minhas idas a campo sempre me impressionaram, pois era possível 

constatar a(s) violência(s) e desconsideração que os comunitários vivenciaram (e ainda 

vivenciam) durante o processo. Uma de minhas intenções era resgatar e organizar 

registros/documentos elaborados do caso com o intuito de tentar compreendê-lo e 

verificar como as discussões sobre quem seriam os atingidos pelo empreendimento se 

construíram. A definição de quem seriam os atingidos pelo empreendimento foi (e ainda 

é) acima de tudo uma luta política, expressa através das reivindicações dos moradores. 

A luta pela definição de quem seriam os atingidos se tornou importante na medida em 

que se desconsideraram os direitos das famílias.  Os arranjos do atual modelo de 

licenciamento confere maior importância e fazem valer somente as percepções da 

iniciativa privada e dos órgãos estatais em detrimento da perspectiva da população 

local.  

Os técnicos envolvidos nas avaliações dos possíveis impactos da atividade minerária 

tornam-se, dessa maneira, porta-vozes legítimos de uma visão específica que subjuga e 

exclui outras racionalidades. O uso de uma linguagem dita ‘técnica/científica’ 

deslegitima as populações atingidas. Para os moradores, são evidentes as 

transformações, mudanças e transtornos por eles vivenciados na região, seja o aumento 

da poeira, a contaminação da água ou a alteração do uso tradicional da terra, dentre 

inúmeros outros impactos. Fato que, de certa maneira, é mascarado e não ressaltado nos 

documentos elaborados sobre o caso, o que o órgão ambiental e a Anglo American 

utilizam como justificativa para conceder as licenças ambientais e dar andamento ao 

empreendimento. 

As percepções em torno da edificação e definição da ‘categoria atingido’ geraram 

uma controvérsia que pode ser analisada e entendida como uma maneira de questionar 

os conhecimentos consolidados e, consequentemente, questionar as justificativas 

utilizadas nos processos de licenciamento ambiental. Portanto, como pondera Zhouri 

(2001), o ideal é problematizar as perspectivas científicas enquanto perspectivas 

culturais para, assim, permitir validar as concepções de grupos locais socialmente 

excluídos.  
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Em oposição à lógica e prática atual do licenciamento ambiental e tudo que o 

sustenta, foi elaborado o Projeto Avaliação de Equidade Ambiental - como instrumento 

de democratização dos procedimentos de avaliação de impacto de projetos de 

desenvolvimento (2011), uma campanha com a finalidade de evidenciar o pouco caso 

feito, pelas instâncias estatais e iniciativa privada, para com a população atingida. O 

projeto busca advogar que seja criado outro instrumento de avaliação, em substituição 

ao EIA/RIMA, a Avaliação de Equidade Ambiental - AEA. O Projeto traz reflexões 

sobre diferentes maneiras de compreender a ‘categoria atingido’: uma delas refere-se a 

uma definição hegemônica utilizada pela burocracia estatal, os empreendedores e 

consultoria - e que o caso aqui analisado ilustra bem, outra maneira indica a definição 

dos grupos sociais que se autodenominam atingidos. Entretanto, via de regra, a 

 “tentativa de participação dos grupos sociais potencialmente atingidos 

durante o processo de licenciamento é muitas vezes esvaziada pelo próprio 

Estado, caracterizando a desigualdade de poder sobre a qual vêm se 

estabelecendo os atuais processos de licenciamento” (PROJETO 

AVALIAÇÃO DE EQUIDADE AMBIENTAL - como instrumento de 

democratização dos procedimentos de avaliação de impacto de projetos de 

desenvolvimento, 2011, p. 124).  

Disputa claramente percebida no caso acima descrito. Podemos inferir que os 

métodos e procedimentos convencionais de avaliação dos impactos sobre o meio 

ambiente não consideram apropriadamente a diversidade sociocultural. Ressalta-se a 

importância de: 

“(...) desenvolver propostas de tomadas de decisão democráticas e elementos 

de metodologia que contribuam para alterar a correlação de forças no debate 

sobre projetos de desenvolvimento, fazendo valer a perspectiva diferenciada 

dos grupos sociais atingidos, seja incorporando dados estatísticos 

georeferenciados da objetividade da desigualdade ambiental, seja 

evidenciando as próprias percepções subjetivas diferenciadas dos atores 

sociais que evocam seu saber local.” (PROJETO AVALIAÇÃO DE 

EQUIDADE AMBIENTAL - como instrumento de democratização dos 

procedimentos de avaliação de impacto de projetos de desenvolvimento, 

2011, p 51).  

O processo de licenciamento do empreendimento Minas-Rio marcado pela não 

garantia de direitos e expropriação de populações tradicionais continua expressando 
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uma luta da população que perdura por muitos anos, na tentativa de validar, no 

processo, suas perspectivas de mundo e as perdas sofridas. Atualmente, tramita na URC 

Jequitinhonha o processo de licença fase 3 do empreendimento. As últimas reuniões 

realizadas no ano de 2016 na URC referentes ao step 2, foram marcadas pelo 

desrespeito aos atingidos, impedidos muitas vezes de se pronunciarem, a despeito do 

regimento, e pela forte repressão policial. Permanece, ainda, a falta de respostas quanto 

ao universo dos atingidos, esclarecimentos quanto ao estudo realizado pela empresa 

Diversus, relatórios de cumprimento de condicionantes bem como a negligência em 

relação aos novos impactos não identificados no EIA. 
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