
MANIFESTO CONTRA AS TRAGÉDIAS E INSUSTENTABILIDADE DA 
MINERAÇÃO 

 
Este documento é fruto do Seminário e Encontro Na contramão do discurso 

ideológico da mineração: tragédias e insustentabilidade, que aconteceu em 

Belo Horizonte nos dias 13 e 14 de setembro de 2019. 

O discurso oficial patrocinado pelas mineradoras e divulgado pelas entidades que as 

representam - tais como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG), o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e o Sindicato da Indústria 

Mineral de Minas Gerais (Sindiextra) -, afirma que a atividade minerária tem grande 

importância para a economia de Minas Gerais e que a paralisação de várias minas 

pela Justiça implicará em perda de centenas de milhares de empregos e em forte 

impacto no Produto Interno Bruto (PIB) estadual.  

No entanto, dados oficiais da Fundação João Pinheiro (FJP) de 20161 mostram que 

a participação de toda atividade minerária (e não apenas o minério de ferro) no PIB 

do Estado, naquele ano, era de menos de 3% e vinha em forte queda desde 2013 

(antes do rompimento da barragem em Mariana), com tendência a reduzir-se ainda 

mais. O que de fato ocorreu, de acordo com informação da própria FIEMG, 

publicada no Jornal Estado de Minas em fevereiro de 20192, uma vez que este valor 

já estaria em 2,1%, dado coerente com a tendência apontada pela FJP. 

A quantidade de empregos diretos é insignificante quando comparada com outras 

atividades e o impacto no número de empregos indiretos seria bem pequeno, tendo-

se em conta que todo o setor siderúrgico nacional continua sendo abastecido 

normalmente. 

Deve-se levar em conta, adicionalmente, que 86% da produção de minério de ferro3 

é exportada e não se recolhe nenhum imposto sobre esse montante, devido à 

famigerada lei Kandir. Atualmente, o único imposto que incide sobre o minério de 

ferro é a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 

no valor de apenas 2,0%4. No entanto, conforme relatório do Tribunal de Contas da 

União (TCU)5, divulgado no começo de 2019, há fortes indícios de elevada 

sonegação e de lavagem de dinheiro por parte das mineradoras, com cifras que 

atingem bilhões de reais.  
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 PIB de MG - Retropolação 2002-2016 (publicado em 2018) - http://fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-

servicos1/2745-produto-interno-bruto-de-minas-gerais-pib-2 – Tabela 6 
2
 https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/02/13/internas_economia,1030118/paralisacao-de-

minas-da-vale-tera-impacto-de-1-8-no-pib.shtml 
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 https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_minerio_de_ferro.pdf 

4
 https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem.aspx (a alíquota deveria ser 

de 3,5%, mas foi reduzida pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para 2% com base na Lei nº 13.540, de 
18 de dezembro de 2017, para “não prejudicar a viabilidade econômica de jazidas com baixos desempenho e 
rentabilidade em razão do teor de ferro”). 
5
 Doc. TC 017.199/2018-2 de 20/02/2019, ACÓRDÃO Nº 343/2019 – TCU – Plenário 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/0D/E3/B3/54/C2B29610DCEE6196F18818A8/017.199-2018-2-AC%20-
%20levantamento%20CFEM_ANM.pdf 
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O relatório informa ainda que várias mineradoras - VALE, Samarco, Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), Usiminas, Gerdau – têm subsidiárias em paraísos 

fiscais no exterior, para os quais exportam o minério a preço subfaturado e de lá o 

vendem ao destino final com o preço de mercado. Essa prática pode ter resultado 

na sonegação de cerca de US$ 12,4 bilhões em impostos que deixaram de ser 

pagos apenas entre 2009 e 2015.  

Os números demonstram que o ganho da sociedade em impostos com a atividade 

minerária é irrisório e nem de longe compensa os custos sociais, econômicos e 

ambientais da atividade predatória e descuidada. 

É neste contexto, de desastres e crimes de toda sorte recorrentes, que atingidos 

pela mineração de diferentes municípios do estado, ambientalistas, pesquisadores, 

defensores de direitos humanos, cidadãs e cidadãos participaram do seminário e do 

encontro, onde apresentaram seus problemas, aspirações e propostas para sairmos 

do estado de desgoverno em que nos encontramos. Um poder desmedido das 

mineradoras, alicerçado pelos governos e organizações públicas não republicanas, 

tem ditado as regras e imposto o modelo de pseudodesenvolvimento de nossos 

territórios. 

Durante o Encontro, registramos o significado da mineração para as comunidades 

dos territórios violentados por suas atividades. 

Ouvimos e vemos na propaganda institucional das mineradoras e nos discursos de 

seus defensores ideias e imagens que não condizem com a definição trazida e 

vivida por muitos dos que se encontraram neste setembro.  

Este relato vem externar sua realidade, seus sentimentos e o sofrimento por quem 

têm passado. Definitivamente não são imagens e expressões positivas.  

Três eixos predominaram nas manifestações das pessoas presentes – e 

reproduzimos aqui frases delas para expressar o que vivem hoje, na relação com as 

mineradoras, com a água e o chamado poder público. Cada leitor(a) tire suas 

conclusões: 

 

Mineradoras: 

Vivemos um “modelo [de desenvolvimento] cada vez mais predatório e 

primário”, de “saque” – “só levam”. Estamos “morrendo aos poucos”. A 

“mineração mata a conta-gotas – não são só as barragens que matam”. Eles 

“conversam com a gente num cantinho”. “Manipulam dados o tempo inteiro”. 

Empregam “estratégias para nos dividir”. “Querem conflitos nas 

comunidades”. Fomentam “grupos de pessoas para nos minar”. “Não há mais 

paz”. “Estamos sofrendo bastante”. Há “divisão nas famílias”. Perda de 

“amizade por não querer mudar de lugar”. “Pessoas sendo expulsas”. O 

“processo de retirada é violento” e “violador, com truculência”. “Dão parabéns 

a quem sai”. “Sirenes tocando, ensaios, rotas de fuga”. “O coronel assola a 

comunidade colocando o terror”. “Crianças não conseguem se concentrar – 

bebidas e drogas”, “com ilusão de ficar ricas”. “Entregam cestas básicas – os 



que aceitam sair conseguem moradia no fim do mundo”. “É terra arrasada” – 

“humilhação”, “desrespeito”. “Animais adoecendo – abandonados”. “O crime 

continua e é atualizado”. [Palavras de atingidos de diferentes lugares de 

Minas Gerais]. 

 

Água: 

Os problemas com os rios, as águas, barragens de rejeitos estão presentes em boa 

parte dos relatos. “Se a água acabar, como fica?” 

“Água de caminhão pipa: colocaram hidrômetro em nossas caixas”. “Houve 

proibição de uso de água mineral na escola para obrigar a usar a água 

fornecida pela Samarco”. “O grande mar de lama mudou a história da região. 

Galão de água comercializado a R$ 50,00” em Governador Valadares. “A 

Renova impõe a solução”. “Tínhamos 2.500 metros de rede de água 

cristalina. “A Anglo American entrou, registrou e tirou o direito” – está 

“acabando com a água toda. Soterraram 600 nascentes. Acabaram com o 

lugar e o lençol freático”. “Se romper, a contenção feita para segurar o rejeito 

no rio Paraopeba acaba com o Rio São Francisco”. “Laudo da qualidade da 

água: de tudo quanto é forma tentam manipular”. “Querem tranquilizar quanto 

ao abastecimento de Belo Horizonte e a captação de Bela Fama, mas omitem 

informações”. “Ninguém fala do efeito tóxico do cianeto e do arsênio da 

AngloGold Ashanti em Nova Lima e Raposos”. “Em Sabará não sabiam sobre 

a barragem de rejeitos da AngloGold acima da comunidade do bairro 

Pompéu”. O “terror da lama invisível”. “Vai precisar de 150 anos para 

revitalizar os rios atingidos”. “Existe uma divisão entre a cidade e as 

pequenas comunidades. Precisamos de socorro. O principal minério é a 

água”. “As violações em Itabira são quanto ao acesso à informação, saúde e 

água. Tem que falar do risco de rompimentos”. [Palavras de Atingidas e 

Atingidos] 

 

Estado e Autoridades: 

E quanto às políticas ditas públicas, aos governos, ao Estado, o que ouvimos e 

dissemos? 

“A politica pública não chega”. “Poder público sem compromisso”. “Não podemos 

acreditar que o Estado vai resolver”. “O Estado nunca deu ouvidos, nem mesmo 

a documentos técnicos”. “Finge que discute e se impõe”. “Sistema de 

licenciamento ambiental: autoritário, laudos pagos pela empresa”, “truculência 

violenta”. “Órgãos públicos negam e não fiscalizam. Não têm interesse pela 

questão ambiental”. “Três governos. Mesma equipe da SEMAD”. “Estranho a 

decisão do Codema do Serro. Passar para o Estado a responsabilidade de fixar 

as zonas e usos permitidos no Plano Diretor". “Não são os governos que 

mandam. São as mineradoras”. “Há diversidade nas comunidades. Todos têm 

direitos iguais. Ministério Público não está respeitando isso. Negociam direitos. 



Empresas não poderiam entrar nas negociações”. “A negociação e acordos não 

resolvem”. “A participação da sociedade civil é cerceada, silenciada. Grita, mas 

não escutam”. O Estado, as empresas e o Poder são “estruturados para nos 

silenciar”. “Podres poderes. Mínimo de ética para decidir”. [Vozes atingidas] 

 

Da constatação do que é a realidade da mineração e da atuação do Estado em seu 

benefício e contra os direitos violados e a dignidade das comunidades  atingidas por 

esta parceria perversa e irresponsável, a reação e os caminhos da resistência e 

autoafirmação emergem, começam a se esboçar. 

O sentimento histórico e de pertencimento aos territórios violentados pelas 

mineradoras e o Estado abrem os caminhos. “A gente se implantou primeiro nos 

territórios”. “Conseguimos sobreviver muito bem sem a mineração”. 

 

A luta se delineia nas frases e palavras: 

“Entrei nessa luta para dar o melhor e compartilhar com vocês”. “A luta e 

enfrentamento são para não ter atingidos”. “Saúde mental: lutar, não desistir 

de sonhar o impossível”. “Luta é por direito. Não contra a mineração. Direitos 

não são negociáveis”. “Não estamos sozinhos nesta luta”. A “Luta é muito 

mais coletiva que individual”, “uma luta muito dura. Tem que unir”. “Calor 

humano. Lutar junto”. “Usar estratégias diferentes dependendo da 

luta/situação”. “Lutar pequenas lutas”. “Brigar. Transmutar minha dor”. “Já 

levei „surras‟ por defender”. “Comunidades empoderadas. Pensar coletivo”. 

“As pessoas são como as águas. Fortalecem-se no encontro”. “Somos 

„autoridade‟. Não temos que ter medo”. “Não podemos deixar que nos faltem 

ao respeito”. 

 

Os objetivos, caminhos e o contexto da luta são então indicados.  

As “soluções precisam passar pelas nossas mãos”. “Inventar formas sem 

contar com o sistema”. “Estamos aqui para impedir novas tragédias”. “Trazer 

alternativas. Força”. “Que este espaço seja de articulação. Temos que 

identificar em quais pontos/frentes temos unidade”. “Traçar estratégias de 

resistência”. Identificar “as estratégias para realizar as ações. Somos contra a 

mineração? Onde?” “Fazer lobby/advocacy. Com estratégias de atuação. 

Formar coalizão. Existem ferramentas tecnológicas”. “Responsabilizar e 

criminalizar os responsáveis”. “Dizem que há níveis distintos de atingidos: os 

diretos e indiretos. Há atingidos excluídos”. 

 

II – A LUTA 

Sistematização dos Grupos 



Quais são as estratégias de enfrentamento? 

Como nos organizarmos? Como unificar os diferentes movimentos? Como 

falar com diferentes grupos no mesmo território? Como nos contrapor ao 

poder econômico da Vale e demais mineradores? Como podemos lutar sem 

informação? 

Do Encontro de 14 de setembro fica claro que não há como lutar uma boa e exitosa 

luta sem informação e formação. Nossos movimentos e organizações necessitam 

romper o isolamento, levar apoio às comunidades, trabalhar campo a campo, ter 

incidência nas ruas, se organizarem em escala regional e nacional. 

Assim, vimos manifestar alguns denominadores comuns da nossa luta, da nossa 

coletividade, articulada, integrada e sempre que possível unida. 

Reconhecemos as diferenças de concepção entre diferentes movimentos e 

organizações que formam a luta coletiva que visamos. Faremos esforços para 

alcançarmos um alinhamento básico, sem disputas por hegemonia, que só auxiliam 

os responsáveis pelas tragédias e pela política de saque e exportação de bens 

primários, que hoje dita nossa deseconomia e o ataque contínuo ao meio ambiente 

e à vida, às tradições e sociabilidades de todos nós. 

Temos hoje a clareza de que a tentativa de imposição da economia de exportação 

de bens primários (as commodities) é baseada no compadrio e relação de 

cumplicidade entre agentes do Estado e das empresas de mineração, e com 

medidas voltadas ao silenciamento das comunidades, de defensoras e defensores 

de direitos e por meio de linguagens e peças de comunicação construídas para 

atacar e submeter o senso comum das pessoas a imagens falseadas e números 

manipulados do significado da mineração.  

Esta produção ideológica é transmitida nas reuniões públicas, em peças 

publicitárias e institucionais e na tentativa de controle da produção do saber, das 

metodologias empregadas e aferição de dados de monitoramento, ou, como até 

hoje defende o Estado e as empresas, do  automonitoramento. 

Nossa resposta será organizada e fundada na informação, no conhecimento e 

também na significação adequadas de imagens míticas que hoje fazem parte do 

arcabouço ou repertório da corporação mineradora e seus repetidores nos governos 

e na sociedade. 

A disputa da narrativa obriga-nos assim a sermos precisos e críticos na análise das 

informações e interpretações, eventualmente, também produzidas por consultores 

pagos que, não raramente, desvirtuam completamente a compreensão sobre a 

complexa realidade.  

Por isso, construiremos nossas redes e plataformas de informação e investiremos 

na formação de pessoas e organizações sociais que procurem ler os dados da 

realidade corretamente, que tenham o interesse de buscar as informações 

necessárias nas situações em que elas se fazem ausentes. Que tenham a clareza 



do limite da autoridade técnico-científica de que muitas vezes se valem as empresas 

e o Poder Público para desqualificar a percepção do óbvio, que não demanda maior 

nível de especialização para ser constatado. Colocar assim os pseudo-doutores e 

experts no lugar que lhes é devido. 

Esse esforço demanda planejamento, projetos, intercâmbio, criação de circuitos, 

integração e estruturação de plataforma de dados, identificação de parceiros na 

comunidade técnico-científica, projetos de formação popular e disseminação do 

conhecimento científico, sem tabus, com responsabilidade e compromisso com a 

verdade. 

Sabemos ser necessário criar meios próprios de comunicação e transmissão da 

informação voltada ao público leigo de todas as idades e questionadora de dados 

pseudocientíficos que nos chegam aos olhos, ouvidos e a outros sentidos de 

entendimento das coisas. 

Neste contexto, obviamente, vamos sempre questionar palavras e discursos 

plantados para enganar a população e a sociedade, para criar falsas ideias do 

mundo e das nossas regiões. 

Que sejamos capazes e persistentes na visibilização dos nossos lugares e 

territórios, na valoração das suas riquezas bem como da destruição socioambiental 

de que muitas vezes se tornam alvos. 

Vamos colocar na balança as perspectivas e alternativas econômicas de curto, 

médio e longo prazos, o que se sustenta no tempo e o que se tornará irreversível e 

um passivo legado às gerações futuras. 

Vamos trabalhar com conceitos, com cenários, com números também. Exigir 

dignidade e seriedade de quem fala em nome da ciência para enganar o próximo – 

que denunciaremos até as últimas consequências. 

Nossa agenda será fruto da articulação que formos capazes de criar com os 

movimentos, agentes e atores sociais interessados na construção de um território 

digno das nossas aspirações por qualidade de vida e futuro, com respeito ao meio 

ambiente, às pessoas e à agregação de valor ao que transmitimos de geração para 

geração, ao que inventamos, criamos e processamos. 

Vamos criar agendas comuns e realizar encontros de todos os que estamos do 

mesmo lado, com altivez e resignação, com respeito e capacidade de fazer e 

receber a crítica. 

Fortalecer a mobilização, com respeito às organizações atuantes nos territórios. 

Sabemos que o fortalecimento das comunidades não ocorrerá de fato sem o acesso 

delas à informação e à elaboração de uma cultura crítica. Isso não se dará de uma 

hora para outra. Exigirá investimento de tempo e disciplina, como em todos os 

processos de aprendizado e troca de informações e experiências. 



Vamos realizar nossos encontros e fazer todo o esforço para caminhar juntos com 

as comunidades. 

Denunciaremos a tentativa permanente de “normalização” das amputações e 

violações que as grandes empresas de mineração com o apoio de autoridades 

públicas vêm operando nos territórios. 

Cada vez temos mais a clareza de que a água é a origem da vida e que sua defesa 

é indissociável de nossa luta. Suas fontes, seus aquíferos, córregos, rios e ribeirões. 

Da saúde e equilíbrio deles depende nosso desenvolvimento. E sem a gente, sem 

nossa força, Minas Gerais será um grande lamaçal. 

SEGUIREMOS E CONSTRUIREMOS NOSSO FUTURO, COM DIGNIDADE E 

RESPEITO! 

 


