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RESUMO
O empreendimento Minas-Rio é um complexo minerário da empresa Anglo American que compreende 
mineração de ferro em Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim e um mineroduto 
que corta Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Esse empreendimento tem sido objeto de contestações e 
denúncias sobre impactos ambientais e violação de direitos humanos pelos atingidos e movimentos 
sociais. No ano de 2012 o Ministério Público Estadual de Minas Gerais em parceria com o Ministério 
Público Federal e a Defensoria Pública criaram a Rede de Acompanhamento Socioambiental (REASA), 
que consiste em um grupo composto por atingidos, instituições públicas e particulares com o objetivo de 
mediar os conflitos socioambientais. As reuniões aconteceram mensalmente e em lugares diferentes nos 
municípios mineiros impactados pelas obras de extração minerária. A partir da análise de documentos e 
da observação participante em reuniões da REASA, do órgão licenciador em Minas Gerais, do Ministério 
Público e dos atingidos, este artigo pretende analisar os alcances e limites da resolução negociada de 
conflito proposta pelo Ministério Público Estadual no conflito ambiental de mineração em Conceição do 
Mato Dentro.

PALAVRAS-CHAVE: Conflito Ambiental; Luta por direitos e Mediação de Conflitos.

INTRODUÇÃO

 O complexo minerário da empresa Anglo American é composto por três estruturas principais: 
uma mina nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas no estado 
de Minas Gerais, um mineroduto de 529 km que perpassa por 26 municípios mineiros e 7 municípios 
cariocas e um porto em São João da Barra no estado do Rio de Janeiro. O complexo minerário e suas 
estruturas têm gerado impactos socioambientais e violações de direitos humanos em toda sua área de 
extensão.
 O processo de licenciamento ambiental foi iniciado em 2007 sob questionamentos quanto a 
viabilidade do empreendimento e obteve a Licença de Operação em Outubro de 2014, em um cenário de 
denúncias de irregularidades da instalação do empreendimento, das violações e da desestruturação dos 
modos de vida das comunidades atingidas.  O complexo minério criou na região um contexto conflituoso e 
violento no município, principalmente na zona rural, devido ao modus operandis da empresa, baseado na 
lógica capitalista que se opunha aos modos de vida das comunidades. Nesse contexto, a empresa causou 
desagregação familiar, perdas dos veículos entre os vizinhos e das condições matérias e simbólicas das 
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comunidades que vivam no local da implantação. 
 Em abril de 2012, por demanda dos atingidos e movimentos sociais, o Ministério Público Estadual 
(MPMG) realizou uma Audiência Pública na comunidade rural de São Sebastião do Bom Sucesso para 
ouvir as denúncias das comunidades atingidas. A partir dessa audiência, o MPMG, por via da Coordenadoria 
de Inclusão e Mobilização Social (CIMOS), em parceria com outras coordenadorias, Defensoria Pública 
(DPMG) e o Ministério Público Federal (MPFMG) criaram a Rede de Acompanhamento Socioambiental 
(REASA) com intuito de promover uma discussão com a participação de todos os atores envolvidos no 
processo: atingidos, empreendedor, representante do poder público e movimentos sociais com objetivo de 
propor soluções para os conflitos existentes (CIMOS, 2014). Essas reuniões foram mensais e itinerantes, 
ocorrendo a cada mês em uma comunidade diferente. Os atingidos tinham a Rede como espaço de 
mobilização e reivindicações de direitos. Entretanto, para o Ministério Público este era um espaço de 
resolução de conflitos que objetivava um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual foi celebrado 
em maio de 2013.

A Metodologia utilizada compreende uma etnografia das 12 reuniões mensais da rede nos anos 
de 2012 e 2013, análise documental, observação participante e análise situacional das reuniões nos 
órgãos ambientais e nas instituições judiciárias e em audiências públicas, principalmente da assembleia 
legislativa de Minas Gerais. Portanto, nesse trabalho, busquei compreender a REASA e os alcances e 
limites das propostas de negociação ou de resolução negociada do conflito acionadas pelo órgão estadual, 
sobretudo no que tange a defesa dos direitos dos moradores atingidos pelo empreendimento. 

UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA NO BRASIL

A mineração é uma atividade econômica que envolve interesses públicos e privados em torno da 
acumulação de capital, muitas vezes defendida com o discurso do “desenvolvimento econômico”. No 
entanto, essa atividade gera apropriação de territórios, gerando e/ou acirrando os conflitos ambientais 
(WANDERLEY, 2012). Assim, duas lógicas de apropriação do espaço são colocadas em disputa: por 
um lado, espaços valorizados monetariamente por seus recursos naturais em seu subsolo e por outro, 
territórios de apropriação simbólica do lugar por parte de comunidades tradicionais, grupos indígenas, 
quilombolas e/ou de pequenos agricultores. No entanto, essas lógicas ocupam posições diferentes e 
desiguais no plano político e econômico no qual os interesses do capital prevalecem.
  Para se instalar uma mina em um determinado local, é necessária uma gama de estruturas além da 
cava propriamente dita. O transporte do minério até o seu destino final necessita de rodovias, ferrovias, 
minerodutos e portos. Também é preciso que haja formas de fornecimento de energia, que no Brasil se dá 
através de hidrelétricas e linhas de transmissão. Além disso, é necessária uma abundância de água, tanto 
para transportar o minério, caso haja uma estrutura de mineroduto, ou para a bacia de rejeitos. Portanto, 
um empreendimento desse porte gera transformações irreversíveis tanto culturais e socioambientais 
quanto territoriais, econômicas e políticas. 

Segundo Milanez (2013, p.6), “O minério de ferro é a segunda commodity mais transacionada 
internacionalmente, atrás apenas do petróleo.” Essa matéria-prima possui um valor variável de acordo 
com a oferta e a demanda ao longo do tempo histórico. Até 2008, havia uma crescente valorização do 
minério em nível mundial. Com a crise econômica essa valorização se estagnou e nos últimos anos a 
demanda aumentou consideravelmente (WANDERLEY, 2012). Com vistas à diminuição dos custos e 
aumento dos lucros, as empresas fazem “uma redução progressiva dos custos logísticos – particularmente, 
transoceânicos –, que respondem, majoritariamente, pela variação ainda existente nos preços das 
principais commodities ferríferas” (MILANEZ, 2013, p.6). Isso explica a tendência das grandes empresas 
mineradoras em construir minerodutos no Estado de Minas Gerais, pelos “baixos custos”, segundo as 
mineradoras, dessa modalidade de transporte do minério.

Devido à grande extensão territorial do Brasil, o país possui uma diversidade de recursos minerais. 
Ocupa, assim, as primeiras posições no ranking da exportação de alguns minerais, tais como: 1º lugar em 
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exportação de nióbio, 2° lugar em exportação de minério de ferro, manganês, tantalatita e bauxita e 3º 
lugar de exportação de grafita, (IMBRA, 2011). Por esse motivo, é considerado um dos mais importantes 
produtores minerários em âmbito mundial. Os estados com maior taxa de produção mineral são: MG 
(53,2%), PA (28,6%), GO (4,1%), SP (2,8%), BA (2,0%) e outros (9,3%) dados do IBRAM, 2011.

De acordo com Bittencourt (2013), durante o boom da exploração mineral brasileira, a produção 
obteve um aumento de 550% entre 2001 e 2011 e em termos de participação da receita a partir de 2009, 
a exportação de minério passou de 7% em 2006, para 18% em 2011 (MILANEZ, 2012), sendo o minério 
de ferro o principal produto de exportação.  Segundo Barcelos et al (2014), ocorre uma concentração 
espacial desse setor,  no qual as reservas concentram-se principalmente nos estados: Minas Gerais (15%), 
Mato Grosso do Sul (15%) e Para(14%). Nesse setor, também ocorre a concentração empresarial das 
jazidas de minério de ferro, “mercado dominado pela Vale que, em 2012, detinha 76% da o mercado, 
seguida pela CSN que, juntamente com sua subsidiária possuía 8% do mercado.” (Barcelos et al, 2014, 
p.11). Esses dados apresentados,  corroboram com o argumento de Bittencourt (2013) de que ocorreu uma 
regressão da estrutura produtiva brasileira e de que há uma expansão dos setores primários de mineração 
em relação à indústria de transformação, deixando assim a economia do país menos diversificada. Fato 
esse que pode ser percebido diante da atual política do governo brasileiro de investimentos em mega 
projetos, como hidrelétricas e obras de infraestrutura para atender às demandas do setor mineral, como 
exemplo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que financia principalmente atividades de 
“interesse público”. 

A especialização do Brasil em exportar recursos naturais, principalmente o minério de ferro, tem 
deixado o país em vulnerabilidade econômica, pois o principal consumidor desse recurso é a China. A 
quantidade de minério importado pela China é quatro vezes maior do que o que é comprado pelo Japão, o 
segundo país no ranking de importação desse produto. Assim, qualquer alteração na política econômica 
ou industrial da China trará consequências diretas na balança comercial brasileira, afetando regiões 
especializadas em exportação mineral dependentes dessa atividade econômica (MILANEZ, 2012).

O Brasil aproveitou a boa fase do mercado de preços elevados para intensificar a exploração 
mineral, principalmente para o mercado internacional (MILANEZ, 2012). Diante desse fato, via-se cada 
vez mais, no Estado de Minas Gerais a velocidade com que as licenças ambientais eram expedidas 
para atender às demandas desse tipo de atividade econômica. Entretanto, em 2014 houve a queda dos 
preços de minério de ferro no mercado internacional, que inviabilizou a operação de empresas que 
possuíam um alto custo de produção. Empresas como VALE, BHP e Rio Tinto estão adotando planos 
de redução de custos e aumentos de produtividade. Alguns projetos da VALE, por exemplo, deixaram 
de ser prioritários, como o da Mina Apolo (MG) na serra do Gandarela. (DNPM,2015). Nesse cenário, 
observou-se também estagnação de alguns processos de licenciamento ambiental de mineração, como o 
projeto da MANIB em Morro do Pilar (MG) e da SAM no Vale das Cancelas. 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A CONSTITUIÇÃO DO CONFLITO

O município de Conceição do Mato Dentro situado na mesorregião metropolitana de Belo 
Horizonte e vizinho dos municípios Morro do Pilar, Alvorada de Minas, Dom Joaquim e Santa no Riacho 
encontra-se a 167 km da capital mineira.  Em 2010, a sua polução era de 17.908 habitantes, de acordo 
com o último senso. 

Conhecido por suas belezas naturais, a sede do município de Conceição do Mato Dentro foi 
intitulada a capital da estrada real. Segundo PEREIRA e BECKER (2010), em 2005, o município possuía 
três circuitos oficiais de turismo: A Estrada Real, o Circuito dos Diamantes e o Circuito da Serra do Cipó. 
Entretanto, em 2006 a região passou a conviver com duas propostas para o desenvolvimento econômico 
regional: uma relacionada aos grandes empreendimentos, como os de mineração e de produção de 
energia; e outro através do turismo pela via da “Estrada Real”. No entanto, com o interesse do governo 
estadual em investir na ampliação das novas fronteiras minerárias, dentre elas a Serra do Espinhaço, 
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deixou-se em segundo plano a política conservacionista e de investimento no ecoturismo que até então 
a prefeitura do município de Conceição do Mato Dentro, juntamente com a sociedade civil, estava 
investindo. (PEREIRA e BECKER ,2010)

O licenciamento ambiental da mina iniciou em 2007 e deste o inicio do seu processo, 
comunidades, movimentos sociais e universidades questionaram a viabilidade do empreendimento. 
Antes da licença prévia, uns grupos de pessoas da região composto por diferentes atores, entre eles: 
ambientalistas, acadêmicos, moradores de Conceição do Mato Dentro se organizaram criaram o Fórum 
CMD2.Os membros do fórum durante a audiência pública apresentaram um documento questionando o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) exibido pelo empreendedor. Entretanto, este documento e 
as manifestações das comunidades contra a licença do empreendimento foi desconsiderado pelo órgão 
ambiental.

  Outro questionamento dos atingidos e movimentos sociais estava relacionado a fragmentação 
do licenciamento ambiental do Projeto Minas-Rio, em que a mina foi licenciada pelo órgão ambiental de 
Minas Gerais, - a Superintendência Regional de Regularização Ambiental (SUPRAM/Jequitinhonha); o 
mineroduto, licenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA); e o porto, pelo órgão ambiental do Rio de Janeiro - o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
provocou um sub dimensionamento dos impactos do projeto como um todo, essa divisão segue um 
objetivo claro 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, 2014, p.101). Cabe ressaltar que o mineroduto obteve a licença 
prévia primeiro que a mina, dando como fato consumado a instalação do projeto como um todo. 

O a mina obteve a licença de operação aprovada com 368 condicionantes através da flexibilização 
do licenciamento ambiental, em que, o fato de conter condicionantes descumpridas, não significou 
a paralização do processo de licenciamento do empreendimento, somente a postergação delas para 
a próxima etapa do processo, nesse sentido, condicionantes representaram meras formalidades no 
licenciamento ambiental. 

O licenciamento ambiental insere-se dentro de um contexto que Zhouri et al (2005) denomina de “ 
paradigma da adequação ambiental”  que tem como objetivo “viabilizar o projeto técnico, incorporando-
lhe algumas “externalidades” ambientais e sociais na forma de medidas mitigadoras a compensatórias, 
desde que essas, obviamente, não inviabilizem o projeto do ponto de vista econômico-orçamentário.” 
(ZHOURI,2008,p.4). Nessa lógica, o avanço do licenciamento do projeto Minas-Rio se deu através de 
instrumentos legais para  legitimar o licenciamento:

Adequando o meio ambiente e os sujeitos à lógica financeira dos empreendimentos e se transformam 
em mecanismos de poder que se instituem legitimando as inúmeras perdas materiais e simbólicas das 
populações atingidas, protelando decisões sobre suas vidas e causando sofrimento, dor, angústias e 
incertezas. (FERREIRA, 2015, p. 17) 

Nesse sentido, o conflito ambiental que significa “situações em que existe sobreposição de 
reivindicação de diversos segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, 
sobre o mesmo espaço” (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010, p.23) se instaurou antes mesmo da primeira 
licença prévia do empreendimento. Os atingidos que possuem formas de reprodução socioculturais e 
socioambientais distintas da lógica do empreendimento minenário se organizaram, resistiram e ainda 
continuam resistindo para que tenham seus direitos garantidos.

GOVERNANÇA AMBIENTAL E O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
INTERNACIONAIS

Durante a década de 80, ocorreu a institucionalização do debate ambiental na agenda global 
2   O objetivo do fórum era abrir um espaço para discutir e promover o debate sobre o projeto Minas-Rio
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das conferências mundiais. Esse fato ocorreu pela intensificação dos impactos ambientais originados 
pelo modo de produção industrial vigente no período. A Conferência de Estocolmo (1972), o Relatório 
Brundtland (1988) e a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
– a CNUMAD-92 (ECO-92), no Rio de Janeiro reafirmaram essa institucionalização, através do conceito 
de “desenvolvimento sustentável”. Com a premissa de conciliar atividades econômicas, ecológicas e 
sociais, esse novo modelo econômico surgiu como uma promessa da solução para a crise ambiental 
que estava anunciada. (ZHOURI et al, 2005). No entanto, “desenvolvimento sustentável” não trouxe 
mudanças significativas, pois somente ratificou o antigo modelo a partir de uma visão administrativa e 
de eficiência tecnológica. Portanto, essa lógica, mantém a premissa de crescimento econômico e atua na 
mitigação e compensação dos impactos ambientais e na criação de consensos através da modernização 
ecológica3. 

Nesse modelo de governança voltado para “paradigma da adequação ambiental” (ZHOURI et al, 
2005) os órgãos financeiros investiram em empreendimentos de grande porte. No caso do Brasil, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi o órgão que incentivou essa política no 
país, financiando empreendimentos de infraestrutura e de empresas transnacionais. Cabe ressaltar que 
o BNDES não se limita a ser um órgão financiador, atua também no planejamento econômico, devido a 
seu vasto conhecimento sobre a economia do Brasil (FURTADO E STRAUTMAN, 2012).

A partir dos anos 90, o BNDES passou a ser fruto de questionamentos por parte dos movimentos 
sociais quanto ao financiamento de grandes empreendimentos, sendo apontados como responsáveis 
também pelos impactos socioambientais causados por estes. Essa instituição não foi a única questionada 
pelos movimentos sociais, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) já 
haviam sido contestados nos anos 80 pela omissão aos danos causados pelos grandes empreendimentos 
por eles financiados. Por esse motivo, o Banco Mundial foi o pioneiro na política de salvaguardas4 
ambientais exigindo dos seus clientes a avaliação de impactos ambientais antes da instalação do 
empreendimento, audiências públicas, mitigação e compensação de impactos e políticas específicas de 
reassentamentos. Com isso, o Banco Mundial tornou-se modelo para as outras instituições e símbolo da 
política de desenvolvimento sustentável. 

A demanda de regularização ambiental internacional caracterizadora da responsabilidade ambiental 
das instituições financeiras teve como consequência a inclusão da variável ecológica nas atividades, 
principalmente no caso do BNDES, que intercambiou com o Banco Mundial normas para requisitos 
formais de sustentabilidade para o financiamento dos projetos. Diante dessa troca, foram criadas linhas 
específicas de financiamento para “implementação de projetos industriais de conservação e recuperação 
do meio ambiente sem nenhuma vinculação com compromissos no combate das desigualdades e da 
pobreza causadas pelos danos ambientais.” (BRITO, 2012, p.76).

Após a Conferência Rio-92 surgiu a noção de “economia verde”, em que a sustentabilidade 
ambiental viria por meio das ações de compensação e mitigação dos impactos, de inclusão de novas 
tecnologias para a minimização dos problemas e políticas socialmente inclusivas seriam adotadas 
por iniciativas privadas e políticas públicas. Com isso, surgiu “uma espécie de mercado da natureza 
institucionalizado, pelo qual os recursos ambientais passaram a ser mais um ativo da revalorização e 
da reprodução do capital” (BRITO 2012, p.76).  A variável ecológica nos contratos de financiamento 
bancário se deu como um instrumento de revalorização do capital, da renda da terra e da expansão da 
indústria (BRITO 2012). 

Nesse contexto, surgiu tanto em escala global como em âmbito nacional um fortalecimento 

3  Crença na perspectiva de que os impactos ambientais serão mitigados e compensados através das tecnologias de 
ponta.
4  Utilizo o conceito de Salvaguardas de FURTADO e STRAUMAN (2014) que significa: “um conjunto de políticas 
e diretrizes que são aplicadas sobre estes projetos de modo a se garantir que os mesmos “não provoquem dano algum”” 
(p.147) 
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financeirazação das politicas públicas ambientais por meio dessas instituições financeiras, que significou 
somente uma forma de condicionalidade flexibilizada para os negócios das instituições financeiras. 
Alguns autores apontam essa política de salvaguardas como sendo “mais um instrumento de retórica 
das instituições financeiras” (FURTADO e STRAUTMAN, 2014, p.145). Portanto, o processo de 
ambientalização das Instituições Financeiras Multilaterais (IFM), surgiu como uma estratégia para tratar 
a questão ambiental não mais como uma externalidade a ser superada, e sim, como meios de promover 
uma maior lucratividade dos capitais através do discurso de geração de emprego e renda.

“Participação” e governança ambiental

A governança foi um modelo de gestão que se concretizou após a ECO-92 com o consenso em 
torno do desenvolvimento sustentável. Assim, para que seja necessário o consenso, entendido como 
“concerto, para lidar entre parceiros responsáveis, com dados objetivos da situação que se impõe a 
todos” (RANCIÉRE,1996, p.378), a governança precisaria ter como um dos fundamentos principais 
a participação da sociedade civil. Portanto, o Banco Mundial criou o “Comprehensive Development 
Framework” (CDF), um guia de princípios para apontar os caminhos do desenvolvimento com a redução 
da pobreza incluindo uma política ao longo prazo. “Na prática, o termo boa governança se refere então 
a uma nova visão de um Estado que é reduzido a suas funções centrais, efetivo e eficiente, orientado 
para promover o desenvolvimento, que procura a cooperação com o setor privado e a sociedade civil” 
(LASCHEFSKI, 2014, p.185). Nesse sentido, o Estado passa a assumir um papel de mediador e regulador 
entre os atores envolvidos, entre eles atores globais e locais. 

Para alcançar a dita “boa governança” utiliza-se da política do consenso através da mediação de 
conflitos como o melhor caminho a ser seguido, a partir da crença de que os conflitos podem ser resolvidos 
através da negociação de interesses. Essa política tem sido disseminada pelo Banco Mundial como 
modelo de governança. Assim, a inclusão neoliberal através da participação “despolitiza a luta e amplia 
o controle do Estado sobre a sociedade, permitindo a permanência do status-quo através da estabilização 
das relações estado-sociedade; através da eliminação do conflito”. (FURTADO e STRAUTMAN,2014, 
p.162) Este é o contexto geral em que ocorre uma parceria celebrada entre o Banco Mundial e o MPMG 
no ano de 2010. É a partir dessa parceria que surge a Rede de Acompanhamento Socioambiental 
(REASA) para o caso do conflito em torno da mineração em Conceição do Mato Dentro, iniciativa que 
será discutida mais adiante.

Ministério Público e a estratégia resolutiva

No âmbito da política proposta pelo Banco Mundial, as tecnologias de resolução de conflitos 
ambientais surgem com uma estratégia chave para a manutenção da governança. Para Bezerra e Acselrad 
(2010, p.35), na América Latina, essas novas tecnologias têm sido difundidas por organizações de países 
centrais, para os quais a “paz e a harmonia deveriam provir de um processo de despolitização dos litígios 
através de táticas de negociação direta capazes de prover (...) “ganhos mútuos”. Essas organizações 
capacitariam as entidades latino-americanas. Com isso, trata-se de “psicologizar o dissenso, prevenindo 
conflitos e tecnificando seu tratamento através de regras e manuais destinados a transformar os “pontos 
quentes” em “comunidades de aprendizado” (BEZERRA e ACSERALD, 2010, p.35). A proposta de 
resolução de conflito aparece como uma forma de “equilibrar os interesses”, em que se rejeita a concepção 
de “vencer ou perder” e adota-se o “vencer ou vencer”, ou seja, todos ganham.

Nesse sub-campo da resolução negociada surgem atores que propõem o afastamento da esfera 
judicial e promovem as tecnologias resolutivas, portando-se como autoridade/perícia legítima para 
arbitrarem conflitos ambientais. (ACSERALD e BEZERRA, 2010). No caso estudado, em Conceição do 
Mato Dentro, o Banco Mundial é a instituição que promove a capacitação para o MPMG que, por sua vez, 
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se porta como árbitro do processo de mediação entre mineradora e atingidos pelo empreendimento.

A REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIOAMBIENTAL (REASA)

A Rede de Acompanhamento Socioambiental (REASA) foi fruto de um esforço institucional 
entre MPMG, MFMG e DPMG que consiste em “grupo de discussão e ação (...) que através de reuniões 
periódicas tanto física quanto virtualmente pretendem acompanhar e propor soluções para conflitos e 
impactos na área socioambiental5.” (CIMOS, 2014). Compunham o grupo também, representantes da 
Anglo American e da EMATER, conforme sugerido pelos atingidos durante a reunião de criação da Rede.  
Os encontros eram itinerantes, sendo realizados a cada mês em uma comunidade atingida diferente e nas 
segundas segundas-feiras do mês

O argumento utilizado pelo MPMG como justificativa da adoção da “estratégia resolutiva” para 
os atingidos foi:

Na esfera judicial, os processos são mais demorados e quando sair o resultado pode não atender da melhor 
forma possível os anseios da comunidade, então a estratégia resolutiva é: vão tentar negociar antes de chegar 
à justiça, chegar a um acordo, ouvir todo mundo e todas as partes, é para isso que estamos imaginando a 
REASA.  (Mediador da REASA, transcrição do áudio da 1ª REASA em junho/2012, Gondó-MG, arquivo 
GESTA-UFMG)

Esse discurso utilizado para justificar o método proposto é identificado com aquele comumente 
usado pelos atores que adotam instrumentos para “resolver conflito”. De acordo com Acselrad e Bezerra 
(2010), existem dois tipos de justificativa, uma sem referência à compensação econômica e outra com 
esta referência. A justificativa do MPMG se enquadra na justifica sem referência econômica, que inclui 
“a menção ao efeito de redução de custos administrativos e judiciais” e a “necessidade de participação”. 
A primeira se dá pelo motivo de que tribunais estão entupidos de processos, que o julgamento pode 
demorar e o resultado pode não ser o esperado. Já a segunda justificativa recorre ao argumento da 
participação, já que a esfera judiciária não permite a participação e a inclusão de todos. Nas reuniões 
da REASA, os promotores e o sociólogo do MPMG que fazia a mediação reiteravam ser ali um espaço 
altamente democrático: “Eu, como defensor da democracia e do contraditório, acho que a empresa deve 
falar. Não existe espaço mais democrático que esse.” (Promotor da Comarca de Conceição do Mato 
Dentro, transcrição do áudio da 6ª REASA em novembro, 2012, São Sebastião do Bom Sucesso-MG, 
arquivo GESTA-UFMG). No entanto, o fato de a empresa ter maior poder econômico, técnico e de 
argumentação do que a maioria dos atingidos, não era questão ponderada.

Ao todo, foram realizadas 13 reuniões, incluindo duas audiências públicas e 11 reuniões da 
REASA, sendo que no ano de 2012 foram 9 reuniões interruptas e em 2013 o primeiro encontro ocorreu 
em fevereiro e se seguiu até abril. A última reunião ocorreu em agosto. A única reunião que não aconteceu 
em uma comunidade atingida foi a de abril de 2013, em Diamantina, que contou com a participação da 
superintendente da URC Jequitinhonha e com alguns técnicos da SUPRAM. Essa reunião da REASA 
surgiu a partir da necessidade dos atingidos de serem ouvidos pelo órgão ambiental, principalmente em 
relação ás denúncias relacionada à forma de agir do empreendedor na região. Cabe ressaltar que nas 
reuniões anteriores da REASA diversos convites já tinham sido encaminhado para que os técnicos da 
SUPRAM e os conselheiros da URC Jequitinhonha participassem dos encontros. No entanto, nenhum 
representante dessas instituições compareceu às reuniões.

Figura 1: Mapa das comunidades atingidas pelo projeto Minas-Rio de acordo com o Relatório da Diversus (2011), as 
comunidades circuladas ocorreu a maioria das reuniões da REASA. Fonte: Relatório Cidade Alteridade, 2012. Elaboração: 

Luciana Ferreira

5  Blog da CIMOS, http://cimos.blog.br/reasa/ acesso em 15 abril de 2014
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A REASA não possuía uma metodologia formatada, no entanto, foi definido pelo Ministério 
Público que os atingidos seriam os atores principais do processo.  A cada reunião, o Ministério Público 
Estadual juntamente com os atingidos iam formulando regras e etapas para a organização das reuniões. As 
pautas, os locais e as datas eram definidos conjuntamente. O local da próxima reunião não era escolhido 
aleatoriamente. Ou os atingidos definiam o local pelos acontecimentos recentes (exemplo: no mês de 
setembro a comunidade de Córregos entrou em debate se as pousadas iriam hospedar trabalhadores 
ou não, e esse impasse definiu a reunião de outubro nessa comunidade) ou um representante sugeria 
que a reunião fosse em sua comunidade para que os moradores pudessem participar; ou então quando 
os atingidos percebiam que não havia representantes de alguma comunidade na rede, como foi o caso 
da reunião na “Nova Mumbuca” no Vale do Lambari, local de reassentamento de algumas famílias da 
antiga comunidade da Mumbuca.
  A CIMOS exerceu o papel de mobilizadora das comunidades. Em sua maioria, as reuniões 
estavam sempre cheias. De acordo com sua proposta, conseguiu aglutinar a participação de diferentes 
atores nas reuniões para que dialogassem entre si.

Momento de fala do empreendedor

Nas duas primeiras audiências públicas, assim como nas duas primeiras reuniões da REASA, o 
empreendedor não obteve espaço para fala. Os seus representantes compareciam às reuniões e faziam 
anotações. Alguns compareciam uniformizados e outros com roupas sociais. Normalmente se dividiam, 
uns sentavam na plateia e outros ficavam em pé, ao fundo. Mesmo sem a participação da empresa, sua 
presença era notada por todos os participantes das reuniões. No entanto, na 3º reunião da Rede, em 
Itaponhoaganga, na qual estavam presentes o promotor da Comarca de Conceição do Mato Dentro, a 
promotora da Comarca do Serro e os servidores públicos da CIMOS, o representante da mineradora 
solicitou um espaço de fala para poder dialogar com as comunidades e com os órgãos. Diante dessa 
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demanda, o mediador e os promotores colocaram essa questão para a comunidade debater. Ao final da 
discussão, com 11 votos a favor e três votos contra, a fala do empreendedor foi liberada mediante as 
condições expostas pela comunidade “15 minutos para manifestação; compromisso em executar o que 
for dito dentro do respectivo prazo firmado e a réplica da comunidade, sem tréplica da empresa.” (ATA 
3º REUNIÃO REASA, 2012, p.3).

A partir do momento que foi dada a voz ao empreendedor, a REASA tomou uma feição diferente. 
Inicialmente, havia uma grande expectativa dos atingidos quanto à fala da mineradora. Os atingidos 
estavam aguardando soluções, resultados e prazo no espaço dado ao empreendedor. Durante o debate em 
que se discutia se seria dado ou não a fala ao empreendedor, alguns atingidos da roda disseram:

Diante das denúncias, ver o que eles têm de contrapartida. (Atingido, transcrição áudio 3ª REASA, em 
agosto/2012, Itaponhoaganga-MG, arquivo GESTA)

Deixa eu falar, é que eu gostaria de ouvir da empresa. A solução e principalmente os resultados. Ela 
poderia basear sua fala nisso. Agora a gente quer ver resultado. (Atingida, transcrição áudio 3ª REASA, em 
agosto/2012, Itaponhoaganga-MG, arquivo GESTA)

No entanto, na primeira fala do empreendedor, as expectativas não foram supridas. Houve 
manifestações de indignação e de decepção diante do que foi colocado por ela:

A coisa é o seguinte, ficou explícito que o (...) disse. Mas NA VERDADE, o meu pensamento ficou em 
nada. Por que falou, ah vamos olhar e que prazo? Ah, não tem como estipular, tudo bem, por exemplo: 
eu sou do Gondó. Tem que marcar reunião? Mas quando? Tem que falar. (Atingido, transcrição áudio 3ª 
REASA, em agosto/2012, Itaponhoaganga-MG, arquivo GESTA)

Meu nome é (...), eu sou atingida da Água Quente, com todo respeito ao seu (...) gerente da Anglo, eu tenho 
que expressar meu sentimento que eu fiquei extremamente decepcionada com a fala da empresa (...). E a 
Anglo falou o que para o povo? O que? (...) Eu quero saber por que os caminhões continuam passando na 
MG-10 apesar daquela placa lá na Anglo proibido tráfico de caminhões do projeto Minas-Rio, inclusive 
vazio. (...) Porque a Anglo não cumpre isso? Será que a Anglo não sabia? Sr. (...), será que o senhor não 
tinha condição de saber tudo que a gente reclamava aqui durante todas essas reuniões, essas reclamações 
todas são de conhecimento da Anglo. Essas condicionantes sem cumpri são todas de conhecimento da 
Anglo. (...) Então eu gostaria de saber da Anglo respostas concretas. Que na próxima vez que a comunidade 
concordar em ouvir a Anglo falar aqui, (...) Que o senhor venha aqui para fazer o que a comunidade propõe, 
o que a comunidade sugere, a Anglo tem que trazer soluções (...). TRAGAM SOLUÇÕES, POR FAVOR! O 
POVO PRECISA! (Atingida, transcrição áudio 3ª REASA, em agosto/2012, Itaponhoaganga-MG, arquivo 
GESTA)

Diante dessa primeira participação do empreendedor, os atingidos esperavam uma postura nova da 
empresa na reunião que se seguia. No entanto, essa postura não mudou. A cada reunião a empresa tentava 
causar algum tumulto, como: desconforto entre os atingidos, constrangimentos, não trazia nenhuma 
resposta para as comunidades. Quando eram questionados sobre qual seria o universo dos atingidos, 
quais comunidades seriam consideradas atingidas e quanto ao reconhecimento do relatório da Diversus, 
o empreendedor se limitava a responder de acordo com os conteúdos do EIA/RIMA, documento que já 
tinha sido considerado ultrapassado no debate. A partir dessa participação ativa do empreendedor nas 
reuniões, surgiu uma arena de confronto entre atingidos e empresa. A cada fala ou explicação dada por 
algum representante da mineradora, os atingidos já os questionavam, mostravam documentos, fotos, 
mapas para contraponto ao argumento do empreendedor. Como no caso, em que os atingidos mostraram 
fotos da cachoeira implodida pela mineradora e fotos de como a cachoeira era antes da implosão. Nas 
últimas reuniões, houve questionamento sobre a necessidade de participação da empresa na rede.

Essa arena de confronto que emergiu ao longo do processo da REASA, foi se acirrando cada vez 



14 15

mais, alguns atingidos se exaltavam, outros se indignavam. Essa tensão demonstrou que a “interação 
entre técnicos, empreendedores e atingidos não se apresenta como processo de negociação, livre 
comunicação e construção de consensos, ao contrário, ela é reveladora de um embate entre sujeitos 
sociais que articulam projetos divergentes de sociedade.” (ZHOURI,2014, p.89).

Uma das estratégias do empreendedor durante a sua participação na Rede, foi a de manter a 
fragmentação entre os atingidos, a mesma estratégia implementada durante o processo de licenciamento. 
No seu primeiro momento de fala durante a reunião de Itaponhoaganga, o gerente geral de desenvolvimento 
social da Anglo propôs que:

Como foi muito bem colocado, as questões coletivas serem tratadas de formas coletivas, e tem muitas 
questões que são individuais que elas devem ser tratadas de forma individuais, que as vezes são produtos 
de negociação, as vezes é uma negociação não resolvida (Gerente de Desenvolvimento Social da Anglo 
American, transcrição áudio 3ª REASA, em agosto/2012, Itaponhoaganga-MG, arquivo GESTA)

Essa estratégia mantida pelo empreendedor ganhou respaldo diante das tecnologias de resolução 
negociada de conflitos utilizadas pelo MPMG. Faz parte da lógica desse instrumento posto que  
individualizam os sujeitos coletivos e tratam de igual para igual atores que ocupam posições desiguais 
no campo ambiental (ZHOURI, LASCHEFSKI e PAIVA,2005;CARNEIRO,2005). Outra forma de 
fragmentação e individualização dos atingidos ao longo do processo de licenciamento, e que também foi 
corroborado pela REASA, se deu pela visão patrimonialista e cartorial contida no instrumento “cadastro 
de atingidos”. Segundo Zhouri (2014), esse cadastro é um instrumento de compensação e mitigação que 
submete o atingido á violência do não reconhecimento das suas diferenças e de sua organização social 
e produtiva.

Durante o processo da REASA, nas 11 reuniões, o MPMG firmou três Termos de Ajustamento 
de Conduta (TAC). Duas em outubro, uma Ação Civil Pública referente à linha de Transmissão em que 
a empresa fez supressão irregular da Mata Atlântica sem anuência do IBAMA, e a Ação Civil Pública 
referida ao patrimônio arqueológico do local de instalação do empreendimento. O terceiro TAC foi 
assinado em 16 de maio de 2013, 15 dias após a Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que culminou em diversas denúncias de violações de direitos 
humanos. Esse TAC se refere a uma Ação Civil Pública que pedia em caráter liminar a revogação 
da LP em 2009.  O TAC negociado com a empresa tem um viés ambiental. Não incorpora qualquer 
demanda das comunidades que foram discutidas nas reuniões da REASA. As cláusulas são voltadas 
para criação de Áreas de Proteção Integral, recuperação ambiental pós-fechamento da mina e os projetos 
socioambientais, a única brecha que inclui as comunidades. A partir dessa última cláusula do TAC, as 
instituições: Programa Pólos de Cidadania (Universidade Direito da UFMG) e Cáritas ( Instituição liga 
a Igreja Católica) estão executando projetos de reestruturação produtiva nos municípios atingidos pelo 
empreendimento e fomentando uma rede de proteção de direitos humanos na região.

O TAC está inserido dentro da proposta de negociação de conflito em que a inexorabilidade do 
empreendimento é fato. Tanto que o documento já fez menção à recuperação ambiental da mina após o 
encerramento das atividades.  Mais do que vir posterior ao “fato consumado”, o TAC exerceu o papel 
de consumador do fato. Após a assinatura do acordo, selou-se a institucionalização do conflito e, assim, 
o não atendimento das demandas dos atingidos e da resolução das falhas do licenciamento elencadas ao 
longo das reuniões da REASA. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conflito ambiental em Conceição do Mato Dentro e região advindo do projeto minerário 
perdura por mais de sete anos sem garantias de que as comunidades atingidas irão conquistar seus 
direitos. Diante desse cenário, podemos resgatar a noção de injustiça ambiental que tem sido difundida 
pela RBJA/FASE no Brasil. Injustiça ambiental configura:
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(...) mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam 
a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos 
grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações 
marginalizadas e vulneráveis. (LEROY,2011,p.1)

Em nome do “desenvolvimento” as comunidades dos municípios de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas e Dom Joaquim tem sofrido diferentes formas de violência dentro do quadro do que 
é considerado legal pelo Estado.

O MPMG foi visto, em princípio, pelos atingidos do projeto Minas-Rio como aliado na luta pela 
justiça ambiental e pela garantia dos direitos fundamentais para a sua sobrevivência. Tanto que a criação 
da REASA foi recebida por eles com grande expectativa de que os problemas seriam solucionados 
diante da presença do órgão. No entanto, o MPMG propôs uma metodologia de resolução de conflito 
no qual a intenção era a de chegar a um consenso entre as “partes interessadas”. Essa proposta de 
consenso tem como objetivo deslocar a discussão sobre direitos e reintroduzir a variável “força” para a 
solução do conflito (ACSELRAD e BEZERRA, 2010), ação esta que acorreu no momento da assinatura 
do terceiro TAC quando o conflito foi dado como solucionado e não se debateu mais o assunto entre 
atingidos e MPMG. O órgão apenas comunicou a contratação da empresa Diversus para produzir um 
estudo das comunidades. No entanto, a metodologia desse estudo não foi debatida com as comunidades 
e os atingidos questionaram o tipo de participação real que o MPMG previa para eles. Seria somente a 
participação do consenso e do “apaziguamento” social?

Nessa perspectiva, quando o MPMG passa a utilizar as técnicas de tratamento de conflito ocorre 
um deslocamento da esfera política para a esfera da economia em que os direitos e sujeitos coletivos 
passam a ser inviziblizados e substituídos pelos interesses entre atores particulares (ZHOURI,2008). 

Neste contexto em que conflitos são gerados em função de posições antagônicas sobre os 
envolvidos no processo, é possível observar como se dão as disputas desiguais e contraditórias no campo 
ambiental. A abordagem do Ministério Público Estadual  desconsidera as desigualdades de posições 
entre os atores no espaço social, bem como a diversidade sociocultural dos mesmos, característica que 
impõe pensar a defesa dos direitos coletivos, já que estão inseridos em uma lógica de pertencimento do 
lugar, terras de uso comum, relações de parentesco e vizinhança e mutua dependência entre eles
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