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RESUMO

A dissertação consiste em analisar a relação entre o Estado e o setor da mineração brasileira,
partindo do estudo de caso do rompimento da barragem do fundão em Mariana (MG – Brasil), no ano
de 2015. O caso tomou repercussão mundial devido a magnitude de suas consequências, e se
tornou emblemático para as possíveis consequências de projetos de mineração. O tema da
exploração de recursos minerais tem suma importância em todo o contexto histórico da América
Latina, de forma que é essencial para qualquer lógica de desenvolvimento já implementada na
região. Portanto, é a partir da óptica da questão do desenvolvimento discutida no continente que
investiga-se as causas e formas que estruturam a relação entre o Estado e as empresas
mineradoras. Esse movimento é realizado através de análise de dados estatísticos,
relatos/entrevistas (de fontes oficiais/jornalísticas e relatos de pessoas e organizações envolvidas) e
mobilização de abordagens teórico-metodológicas. Proponho articular as estratégias para o
desenvolvimento adotadas tendo em vista as ações voltadas para a atividade mineradora numa tripla
relação, a saber: Estado/setor privado/questões ambientais. A partir da correlação existente entre a
problemática do caso brasileiro e as semelhanças de outros casos na América Latina, é possível
verificar que há um privilégio dado pelo Estado aos interesses privados. A correlação de tais
interesses está inserido dentro de um discurso desenvolvimentista, o qual já assumiu diversas formas
ao longo do tempo, porém, jamais se afastaram de um diálogo íntimo com os interesses do setor
mineral.
Palavras-Chave: Desenvolvimento, Estado, Mineração, Mariana.
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ABSTRACT

The dissertation consists of analyzing the relationship between the State and the Brazilian mining
sector, starting from the case study of the rupture of the fundão dam in Mariana (MG - Brazil), in 2015.
The case had worldwide repercussion due to the magnitude of consequences, and became
emblematic for the possible consequences of mining projects. The theme of the exploitation of mineral
resources is of paramount importance throughout the historical context of Latin America, so that it is
essential for any development logic already implemented in the region. Therefore, it is from the
perspective of the issue of development discussed on the continent that I investigate the causes and
forms that structure the relationship between the State and mining companies. This movement is
carried out through the analysis of statistical data, reports / interviews (from official / journalistic
sources and reports from people and organizations involved) and mobilization of theoretical and
methodological approaches. I propose to articulate the development strategies adopted in view of the
actions aimed at mining activity in a triple relationship, namely: State / private sector / environmental
issues. From the correlation between the problem of the Brazilian case and the similarities of other
cases in Latin America, it is possible to verify that there is a privilege given by the State to private
interests. The correlation of such interests is inserted within a developmentalist discourse, which has
taken on various forms over time, however, they have never departed from an intimate dialogue with
the interests of the mineral sector.
Key words: Development, State, Mining, Mariana.
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INTRODUÇÃO
O continente latino americano possui uma estreita relação histórica com a exploração
do meio ambiente, tendo o extrativismo sempre desempenhado um papel de alguma forma
relevante. Nas últimas três décadas o setor destinado à exploração e exportação de recursos
naturais passou por importantes mudanças, notadamente a neoliberalização dos mercados da
região - em um primeiro momento a partir da década de 1990, que acarretou em
desregulamentação, privatização, investimento estrangeiro, entre outros - e o aumento do
preço das commodities i mpulsionado pelo aquecimento do mercado chines.
No contexto do extrativismo latino americano esse trabalho tratará particularmente do
setor da mineração, a qual está inserida no contexto mais geral das atividades que dizem
respeito à exploração de recursos naturais. A extração e comercialização de minérios no
continente ocupa uma posição importante na economia da região, controlando importantes
percentuais da produção de minérios como ferro, cobre, zinco e bauxita1. O volume de
minério e petróleo chegou a representar 50% das exportações no continente na década de
1980, mas uma retração no preço dos produtos e o contexto regional de dívida externa e
neoliberalismo, impulsionou no decênio seguinte alterações estruturais no setor, dificultando
a política de produção estatal de minério (HOGENBOOM, 2012).
As diferentes reformas estruturais que ocorreram pelo continente nesse contexto
produziram uma tendência regional de auto exclusão do Estado como agente produtivo no
setor e uma consequente exclusividade atribuída ao setor privado para a exploração de
recursos naturais (SVAMPA; ANTONELLI, 2009). O impacto da elevação ou queda do
preço das commodities n o comércio internacional não apresenta somente efeitos diretos na
taxa de produção e exportação de minérios, mas também afeta paralelamente outros setores
da economia. A queda dos preços na década de 1990 colaborou com mudanças estruturais no
setor da mineração, mas a elevação na década seguinte direcionou muitas economias da
região para uma dependência da atividade mineira e para um movimento de
desindustrialização (GÓMEZ; GONZÁLEZ, 2017).
A forma como a queda dos preços afetou o percentual ocupado pela mineração no
produto interno bruto (PIB) da América Latina será melhor analisado posteriormente, e é
1

“Latin America is the world’s leading source of metals: iron ore (24 percent), copper (21 percent),
gold (18 percent), nickel (17 percent), zinc (21 percent), bauxite (27 percent), as well as silver.”
(HOGENBOOM, 2012. p. 135).
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ilustrado no Gráfico 1. Esse gráfico evidencia a maior participação da mineração no PIB do
continente a partir do século XXI saindo do ponto mais baixo em 1998 de 2,26% para 6,22%
em 2010, seu pico. Essa tendência está associada a fatores como alta nos preços,
intensificação da exportação, maior volume de exportação e reprimarização econômica. A
intensa expansão da produção chinesa fez crescer a demanda por commodities no geral, mas
especialmente de minerais chaves para ampliação da sua indústria como ferro e cobre, que
tiveram uma relação direta com a América Latina, uma vez que a alta demanda forçou os
preços do comércio internacional para cima e por conseguinte motivou a intensificação da
atividade extrativa no continente (HOGENBOOM, 2012), tendo ainda como efeito uma
reprimarização econômica na região (GÓMEZ; GONZÁLEZ, 2017).
A ascensão de governos progressistas na América Latina na primeira década do século
XXI ficou conhecida como “onda rosa”, e provocou uma série de políticas públicas voltadas
para a diminuição da desigualdade social e para a redistribuição de renda (PEREIRA DA
SILVA, 2015). Após uma onda de privatizações e aumento de investimento estrangeiro na
década de 1990, a intensificação da atividade extrativa mineira ocorreu em um contexto
dominado por empresas privadas e/ou transnacionais (SVAMPA; ANTONELLI, 2009), que
contribuiu para o crescimento econômico que permitiu financiar tais programas sociais.
Se as medidas adotadas na década de 1990 promoveram uma despolitização da questão
mineira, desconstruindo a percepção de setor estratégico para o desenvolvimento e
normalizando a atividade para que fosse tratada como qualquer outro setor (e por isso deveria
ser privatizado, flexibilizado, etc.), o posterior aquecimento no setor da mineração significou
uma repolitização da questão (HOGENBOOM, 2012). Ainda que eleitos defendendo as
demandas e com o apoio dos principais movimentos sociais de seus países, os governos que
compuseram essa onda progressista se beneficiaram do aquecimento do setor extrativo e
abraçaram-no como importantes motores para o desenvolvimento nacional, constituindo uma
nova narrativa desenvolvimentista (SVAMPA; ANTONELLI, 2009). A não observância dos
governos latino americanos às demandas contrárias ao extrativismo - protagonizadas por
comunidades locais atingidas, indígenas e defensores do meio ambiente - provocou uma
mudança no cenário de contestação social, transitando de uma ampla aliança contrária às
medidas neoliberais para uma reorganização da disputa social onde a luta contra os grandes
projetos de mineração encontram maiores dificuldades de articulação e participação
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institucional à nível nacional, o que caracterizou a arena do extrativismo mineral como
espaço de disputa política novamente (HOGENBOOM, 2012).
É importante destacar que a mineração, assim como qualquer atividade extrativa,
possui uma relação intrínseca com o impacto ambiental, seja em maior ou menor escala. Nas
últimas décadas, porém, o aumento da escassez de minérios vem sendo superado por novas
tecnologias de extração, notadamente aquelas associadas à exploração a céu aberto, que
pressupõe a remoção e manejo de grandes quantidade de terra. As técnicas aplicadas nesse
processo, tal qual dinamitação de montanhas e utilização de substâncias químicas (muitas
vezes tóxicas) para a separação dos minérios, são mais eficazes nos sentido de extrair grandes
volumes de metais e pedras preciosas, contudo provocam impactos ambientais e sociais mais
graves e em maior escala do que as formas tradicionais, além de requererem maior utilização
de recursos como água e energia (SVAMPA; ANTONELLI, 2009).
A atividade extrativa na América Latina tem como principais impactos ambientais a
contaminação da água, do ar e do solo, bem como a morte e o deslocamento da fauna e a
degradação da flora. No nível social os impactos abrangem as migrações forçadas, a alteração
no modo de vida de comunidades locais e cosmovisões tradicionais, degradação dos meios de
subsistência (pesca, agricultura familiar, entre outros) e violência física e institucional para
com os contestadores desse modo de produção, com destaque para a maior vulnerabilidade de
mulheres, indígenas, negros e campesinos provocada por tais impactos (GRISUL, 2018).
Muitos desses fatores fatores regionais são reproduzidos no caso brasileiro. A
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)2 era uma empresa pública hegemônica - que se
destacava primariamente pela capacidade exportadora de minério de Ferro (o tópico será
melhor tratado no Capítulo 2) - no campo da mineração e que foi privatizada em 1997, com
argumentos de que não era lucrativa e não se tratava de empresa estratégica (ainda que fosse
uma das maiores companhias do país e detivesse a maior malha ferroviária do mesmo). No
período de alta do preço do minério de Ferro - principal minério extraído e exportado
nacionalmente - a produção extrativa mineral brasileira acompanhou a tendência
internacional. Enquanto a commodity chegou perto de quadruplicar seu valor no mercado
internacional entre 2002 e 2011, a participação da mineração no PIB brasileiro cresceu de
1,6% em 2000 para 4,1% em 2011, ao passo que outras indústrias manufatureiras
2

A empresa teve esse nome até 2007, quando o alterou para “Vale S.A.”. Neste trabalho irei me
referir à CVRD quando se tratar de assunto prévio à mudança e Vale para períodos posteriores.
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apresentaram queda na participação, contribuindo para um cenário de reprimarização da
economia (SANTOS, 2013).
A mineração do século XXI na América Latina, associada ao contexto de
reprimarização econômica e maior participação do Estado no setor, está inserida em um
contexto mais amplo de um novo modelo de desenvolvimento baseado em tais fatores, o
neoextrativismo (GUDYNAS, 2012). No caso brasileiro Milanez e Santos (2015)
argumentam que há nele algumas particularidades que o diferenciam do neoextrativismo de
outros países. Ainda que tenham origens semelhante os autores afirmam que o modelo de
desenvolvimento brasileiro promove um ideário neodesenvolvimentista no qual há uma
ruptura ou uma transformação do modelo neo liberal de desenvolvimento econômico3.
Ambos os modelos pressupõem a diminuição das desigualdades de renda através do
crescimento econômico baseado na maior inserção no comércio internacional, aliança e
complementaridade entre Estado e setor privado. Se distanciam todavia no tocante à inovação
tecnológica, à pretensa industrialização, a relevância do consumo doméstico e o papel do
emprego formal, que apresentam maior impacto para o discurso neodesenvolvimentista,
enquanto o neo extrativismo se aproxima mais das formas produtivas proveniente da
exploração da natureza. No entanto, no que diz respeito às políticas destinadas ao setor da
mineração - que é o que será mais interessante para este trabalho - ambos os modelos
promovem movimentos similares (MILANEZ; SANTOS, 2015).
Ambas as formas de categorização do modelo de desenvolvimento apontam para uma
intensificação da atividade mineral a partir do século XXI em nome de um desenvolvimento
econômico que é excludente e que promove graves impactos sócio ambientais. A ampliação
da atividade extrativista fez expandir as fronteiras da mineração sobre o território,
provocando um aumento paralelo do conflito com comunidades locais e trabalhadores
(GONÇALVES, 2016). A expansão das fronteiras do desenvolvimento não acontecem ao
acaso, e ao se ter em conta o risco associado à intensificação do uso de determinada
tecnologia se estabelece um cenário de irresponsabilidade organizada (BECK, 2002). Essa
irresponsabilidade promove uma distribuição desigual dos risco, que no caso da mineração
brasileira, segundo Acselrad (2018), ameaça as populações atingidas em alguma medida pela

3

A perspectiva favorável ao neodesenvolvimentismo enxerga uma ruptura entre os modelos,
enquanto as perspectivas críticas enxerga uma transformação do neoliberalismo com continuidades
e descontinuidades (MILANEZ e SANTOS, 2015)
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mineração, devido a articulação entre os interesses empresariais e estatais que produzem
legislações lenientes e processos de fiscalização frágeis, incapazes de garantir a devida
proteção ambiental. Assim se sucedeu ao observar o perfil da população atingido pelo
rompimento da barragem da Samarco, tendo Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo - os dois
distritos mais atingidos - uma proporção de pessoas não brancas muito maior do que a média
do estado de Minas Gerais (ACSELRAD, 2018).
No dia 5 de novembro de 2015 rompeu-se a barragem de rejeitos de minério de Fundão,
no distrito de Bento Rodrigues no Município de Mariana. O rompimento causou a morte de
19 pessoas e foi considerado o pior desastre sócio ambiental do Brasil até então, lançando
cerca de 45 milhões de metros cúbicos na Bacia do Rio Doce. A onda de rejeitos percorreu o
estado de Minas Gerais e chegou até o litoral do Espírito Santo causando diversos formas de
degradação no percurso, impactando a fauna e a flora local bem como a forma de subsistência
e qualidade de vida dos moradores do entorno do Rio Doce4.
A magnitude desse evento provocou um amplo debate público acerca da mineração no
Brasil, no que diz respeito aos seus impactos sócio ambientais, aos mecanismos de controle e
fiscalização do Estado, ao nível de responsabilidade atribuído às empresas do setor, à
importância econômica da atividade para o país, ao modelo de produção mineral, entre
outros. Busco afirmar neste trabalho que o conjunto dessas questões está unido pela ideia de
desenvolvimento e suas implicações sócio econômicas, a partir das observações das formas
de relação do Estado brasileiro com o setor mineral.
Após o rompimento da barragem de Mariana a atuação estatal foi protagonizada pelas
entidades que estiveram no centro do processo de mediação do conflito5, em um primeiro
momento pelos tribunais do judiciário federal e estadual e posteriormente órgãos da União e
dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo na formulação do Termo de Transição do
Ajustamento de Conduta (TTAC)6. A constituição do Termo ocorreu através da perspectiva

4

Informações
extraídas
do
portal
do
IBAMA.
Disponível
em:
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/2020/rompimento-da-barragem-de-fundao-documento
s-relacionados-ao-desastre-da-samarco-em-mariana-mg. Acessado em: 06/10/2020
5
A ideia de alocamento da gestão estatal de desastre como uma mediação de conflito sócio
ambiental implica na transição da disputa jurídica em âmbito criminal para o tratamento de
conciliação entre as partes, ainda que essas tenham capacidades de demandar seus interesses
desiguais. (Ver: ZHOURI, et. al. 2018)
6
“Firmado, em março de 2016, entre a União, os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito
Santo, empresas responsáveis (Samarco/Vale/BHP Billiton Brasil), o IBAMA (Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o ICMbio (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade), a ANA (Agência Nacional de Águas), o DNPM (Departamento
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de uma produção de resposta social mais rápida e eficaz, “em contraste com a ênfase em
punições por via da judicialização, com a responsabilização dos agentes corporativos e o
cumprimento das demandas colocadas pelos atingidos” (ZHOURI, 2018. p. 37).
A adoção desse método de gestão culminou na criação da Fundação Renova instituição privada que, por autorização do TTAC, ficou responsável por administrar as
medidas de reparação às populações atingidas - e por conseguinte no afastamento do controle
direto do Estado na mediação do conflito. Santos e Milanez (2018) afirmam que todo o
processo de construção do TTAC aponta para uma tendência do Estado de enfraquecer sua
capacidade regulatória, se aproximando de um paradigma de autorregulação. O esvaziamento
da capacidade decisória dos grupos sociais estruturada pelo TTAC (SANTOS; MILANEZ,
2018) começa a ilustrar a dinâmica da disputa de interesses do setor mineral brasileiro, em
particular no rompimento da barragem de Fundão.
O caráter frágil da regulação do Estado brasileiro em relação às barragens foi destacado
por Santos e Wanderley (2016) ao demonstrarem a existência de muitas dessas estruturas em
funcionamento no estado de Minas Gerais ainda que não tenham estabilidade garantida
(algumas com alto potencial de dano ambiental). Os autores apontam a legislação permissiva
e a ausência de contingente técnico para a fiscalização à nível regional como fatores chaves
da fragilidade institucional do Estado brasileiro com relação a regulamentação do setor, de
forma que se abram brechas que muitas vezes tendem a favorecer as empresas mineradoras.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a relação do Estado com o setor
da mineração a partir do estudo de caso do rompimento da barragem em Mariana. De tal
forma a pesquisa pretende elucidar as alterações da prática estatal para a regulação e
normatização desse setor, em especial a partir da década de 1990, quando se iniciam
processos de alterações profundas na dinâmica que envolve os principais atores que
protagonizaram o desastre de Fundão.
Nesse período as perspectivas de desenvolvimento que mobilizaram diversas políticas
de diferentes setores do Estado brasileiro influenciaram e foram influenciadas pela
Nacional de Produção Mineral), a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), o IEF (Instituto Estadual de
Florestas de Minas Gerais), o IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), a FEAM (Fundação
Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais), o IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Espírito Santo), o IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo) e a AGRH (Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo).” (ZHOURI,
2018. p. 38)
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articulação e disputa de interesses que cercam a exploração mineral, seja das empresas do
setor, seja das comunidades atingidas. Assim faz-se necessário investigar o impacto de
distintas percepções sobre o desenvolvimento na produção de políticas de Estado para o setor
da mineração.
Para tanto a pesquisa mobilizou uma metodologia qualitativa através de análises
documentais de materiais primários e secundários, entrevistas jornalísticas e uma revisão
bibliográfica no intuito de atender aos objetivos estabelecidos. Em paralelo, o trabalho ainda
conta com a exposição de dados quantitativos que servem para a exposição, ilustração e
reforço das linhas argumentativas.
De tal forma o texto foi dividido em três capítulos. O primeiro oferece uma reflexão
teórica acerca das principais temáticas que dão sustentação aos problemas abordados no
restante da pesquisa. Discute-se as origens da relação entre desenvolvimento e exploração do
meio ambiente na América Latina, os efeitos econômicos e as principais correntes teóricas
que se debruçaram sobre. Aborda-se as principais contribuições do debate sobre o
desenvolvimento que se articula a questão ambiental, demonstrando posteriormente um
panorama geral dos principais aspectos do extrativismo no continente latino americano. Em
seguida é discutido como esse panorama altera a relação entre desenvolvimento e exploração
a partir do século XXI. No último tópico do primeiro capítulo é abordado os principais
aspectos do debate entre Estado e mercado que serão úteis para a pesquisa.
O segundo capítulo trata da construção histórica e institucional da mineração no Brasil
de forma a remontar as bases para constituição do panorama do setor mineral brasileiro no
século XXI, e por conseguinte os aspectos que precederam o desastre de Mariana. O terceiro
e último capítulo, além das conclusões, analisa a fundo as implicações da discussão que se
precedeu como antecedentes associados ao rompimento da barragem do Fundão, bem como
analisa os impactos que o desastre acarretou para o setor da mineração e sua participação na
ideia de desenvolvimento nacional.
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CAPÍTULO I – Desenvolvimento e Extrativismo no Contexto Latinoamericano
Introdução

A América Latina de hoje é fruto de seu desenrolar histórico marcado pela colonização
europeia. O subjugamento do continente está estreitamente associado ao nascimento do
capitalismo e de suas relações. Imbricada no surgimento de uma economia-mundo integrada,
a região se desenvolveu a partir de uma relação centro – periferia que marcou o início de um
domínio europeu ocidental. Com o surgimento de um novo sistema que articula uma divisão
do internacional do trabalho, emergiu a ideia de modernidade e de modelos de economias
nacionais avançadas, no qual o progresso e aprofundamento das formas de produção
capitalistas culminaram (WALLERSTEIN, 2001).
O início de sua colonização já apontava algumas diretrizes que marcaram o desenrolar
histórico da região, sobretudo no que diz respeito a exploração de seus recursos naturais. O
continente foi dominado político administrativamente durante o século XVI, inicialmente por
Portugal e Espanha, tendo seus recursos primários manejados e postos à mercê dos interesses
dos impérios ibéricos. Tal estrutura se desenhou até o século XIX quando a revolução
industrial e a formação de Estados soberanos alteraram o panorama institucional. Contudo
essa fase inicial não pode ser analisada apenas de um ponto de vista macroeconômico, mas
deve ser levado em consideração ainda as implicações socioculturais dos povos originários e
dos povos marginalizados que começaram a ali se constituir. Tais foram as bases que
constituíram a colonialidade do continente latino-americano. O despontar da dominação
desde sua conquista e a sua posterior consolidação possibilitaram a emergência dos
mecanismos pelos quais se construiu o sistema capitalista.
Com a conquista das sociedades e as culturas que habitavam o que hoje é nomeado
América Latina, começou a formação de uma ordem mundial que culmina, 500
anos depois, em um poder global que articula todo o planeta. (QUIJANO, 1992. p.
11 )(Tradução nossa)7

Contemporaneamente observando a distribuição de recursos e de trabalho entre a
população mundial, é impossível não perceber que a vasta maioria dos explorados, dos

7

“Con la conquista de las sociedades y las cuIturas que habitaban lo que hoy es nombrado como
América Latina, comenzó la formación de un orden mundial que cuImina, 500 años después, en un
poder global que articula todo eI planeta.”
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dominados, dos discriminados, são exatamente os membros das "raças", das "etnias", ou das
"nações" em que foram categorizadas as populações colonizadas, no processo de formação
desse poder mundial, desde a conquista de América em diante. (QUIJANO, 1992). De tal
maneira podemos compreender que o período posterior da colonização formal é fruto de suas
diretrizes, uma vez que durante esta época anterior se colocou em prática não apenas a
subordinação cultural em uma relação exteriorizada, mas também uma colonização cultural
que incidia no imaginário dos dominados.
Isso foi produto de uma sistemática repressão não somente de crenças específicas,
ideias, imagens, símbolos ou conhecimentos que não serviram para a dominação colonial
global. A repressão atuou diretamente e de forma intensa na própria forma de conhecimento,
de modo a cessar com a reprodução do ideário originário, marginalizando os povos locais. Os
colonizadores impuseram também uma imagem mistificada de seus próprios padrões de
produção de conhecimentos e significação. Distanciaram o imaginário europeu do alcance
dos dominados em um primeiro momento, posteriormente, ensinaram algumas instâncias
parciais e seletivas do poder dominante à alguns dominados. Então, a cultura europeia se
converteu, além do mais, em uma sedução: dava acesso ao poder. De tal maneira foi utilizado
de instrumentos repressivos e de sedução da cultura europeia como forma de subordinação e
dominação dos povos colonizados (QUIJANO, 1992). Este ponto se torna muito relevante
uma vez que o imaginário desenvolvimentista com objetivo de “se alcançar um padrão
europeu (centro)” se reproduz ainda hoje.
A partir do século XVIII a revolução industrial emerge com força na Inglaterra,
propiciando a tal país uma capacidade de hegemonia a qual é exercida inclusive sobre as
antigas potências ibéricas que em séculos passados predominaram na divisão colonial e
comercial do cenário internacional. Tal período marca o início do capitalismo industrial
moderno, cuja liderança inglesa começa a exercer forte influência sobre as colônias latino
americanas, desencadeando o enfraquecimento da dominação imperial e estimulando
processos

de independência

política ao

longo do século. Do ponto de vista

econômico-estrutural esse é um dos marcos mais importantes para a América Latina, uma vez
que passa a modificar significativamente seus modos de produção, trazendo a região para
uma participação maior no comércio internacional, tendo a exportação de produtos primários
e o consumo em pequenas proporções de bens duráveis europeus em algumas regiões como
Chile, Brasil e Argentina. Outro fator importante desta época foi a utilização de créditos

22

ingleses para a construção de infraestrutura, sobretudo de transporte, como ferrovias e portos,
abrindo a oportunidade da entrada da principiante produção pesada europeia (MARINI,
1973).
Tais são as bases fundacionais da industrialização latino-americana: forte vinculação
aos interesses externos produzindo uma sociedade dependente. As transformações
subsequentes promoveram uma intensificação de um modelo produtivo industrial, reservando
as atividades mais complexas como a indústria pesada aos países centrais, o que foi possível
graças à acumulação produzida em etapas anteriores de exploração colonial. Importante notar
que com o desenrolar de tais processos, novas potências surgiram e logo novos parceiros
comerciais para os Estados recém-formados no século XIX, como Estados Unidos e
Alemanha.
O processo inflacionário da produção dos países centrais gerou importantes
consequências para a América Latina, uma vez que esses já não eram capazes de suprir
sozinhos sua demanda interna, necessitando de uma maior quantidade de matérias-primas. De
tal forma foi alocado uma série de investimento nos países latino-americanos em vista de que
se expandisse sua produção agrícola e de produtos primários para atender às crescentes
demandas. Articulando com as elites locais as prioridades de investimento, e moldando a
forma de produção regional, alterações nas produções nacionais foram adotadas de forma
abrupta, em busca das tendências em internacionais. Assim, a primeira dinâmica capitalista a
se desenvolver no continente é constituído a partir de uma relação de dependência aos
investimentos e interesses emanados de centros hegemônicos articulados com as elites locais
- descendentes da camada dominante que operava no sistema colonial.
Para efeito do funcionamento interno de suas economias, os investimentos
internacionais causaram a extração adicional da mais-valia nacional incrementando a
concentração do capital nas economias centrais e alimentando o processo de expansão
imperialista (MARINI, 1969). Tal efeito está atrelado ao desequilíbrio comercial existente
entre os produtos primários e secundários, devido ao valor atrelado a eles, e ainda concentra a
economia na relação exportação-importação.
[...]ainda que se obtenha no interior da economia, a mais valia se realiza na esfera
do mercado externo mediante a atividade de exportação, e se traduz em
investimentos que se aplicam, em sua maior parte, nas importações. A diferença
entre o valor da exportação e das importações, ou seja, o excedente invertível, sofre
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assim a ação direta de fatores externos a economia nacional. (MARINI, 1969. p. 7)
(Tradução nossa)8

É crucial ressaltar que na América Latina o poder foi controlado pelos brancos,
descendentes de europeus, ainda que constituíssem uma ínfima minoria no agrupamento
social. À ampla maioria de negros, índios e mestiços foi cessado o acesso a qualquer controle
de recursos de produção importantes, e excluídos de qualquer participação da gestão pública.
Estava atribuída aos brancos a função de dominação e exploração. Visto este quadro, nota-se
a auto percepção deste grupo social como distintos dos que compunham a ampla maioria,
considerando-se, por raça, naturalmente superiores e próximos aos seus antecedentes
europeus. Assim, assumiram um antagonismo entre seus interesses e àqueles dos negros,
índios e mestiços, uma vez que seu domínio social e econômico estava exatamente
constituído sobre a base dessa colonialidade da classificação social da população (QUIJANO,
2000). De tal forma as elites locais performam um papel crucial, sobretudo como uma espécie
de conexão entre as raízes coloniais e as matrizes de desenvolvimentos exercidas. A partir de
suas independências políticas no século XIX países como Argentina, Brasil e Uruguai
apresentaram este tipo de camadas sociais capazes de operar algum tipo de autonomia de
investimentos, que destinavam-se à cadeias produtivas priorizadas a partir de sua
rentabilidade. Essas foram balizadas pela dependência externa, gerando uma tendência a
produção monopolística. Paralelamente desenvolveu-se ainda o começo de uma indústria leve
para suprir as demandas de consumo das populações incapazes de acessar aos bens
importados, iniciando uma transição entre uma produção artesanal para uma indústria
primitiva.
Nos casos em que o nível de dependência era tal que engessava as classes dominantes,
o controle das atividades produtivas destinadas a exportação estavam em mãos estrangeiras.
A análise feita a partir da teoria da dependência marxista de Marini (1969) utiliza a óptica do
fluxo da mais-valia para se compreender o caso latino americano, de modo que o autor
entende que a região foi submetida a uma limitação de investimentos no desenvolvimento do
capitalismo interno. Dependendo do grau de dependência (autonomia das elites locais como
mencionado) a mais-valia caminha em maior ou menor escala no sentido dos países centrais,
8

“aunque se obtenga en el interior de la economía, la plusvalía se realiza en la esfera del mercado
externo mediante la actividad de exportación, y se traducen en ingresos que se aplican, en su mayor
parte, en importaciones. La diferencia entre el valor de la exportación y de las importaciones, es
decir, el excedente invertible, sufre pues la acción directa de factores externos a la economía
nacional.”
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visto o desequilíbrio valorativo dos produtos comercializados, as imposições financeiras
praticadas, os investimentos diretos e eventuais produções ativas exteriores e ainda o próprio
consumo interno (sobretudo das camadas mais ricas da população) de produtos importados.
Contudo o autor acredita que apesar das nuances, as leis do capitalismo não se alteram. Os
donos dos meios de produção do continente sempre irão buscar se organizar para aumentar
sua taxa de lucro. Nesse sentido Marini (1969) argumenta que na região ocorre o fenômeno
da superexploração do trabalho para compensar o fluxo da mais-valia para os países centrais,
de tal maneira que impõe-se salários ainda mais baixos, articulados com a falta de
oportunidades de emprego, analfabetismo, subnutrição e repressão política (MARINI, 1969)
As classes sociais locais dominantes tratam de se ressarcir desta perda aumentando
o valor absoluto da mais valia criada pelos trabalhadores agrícolas ou mineiros, quer
dizer, submetendo-les a um processo de superexploração. (MARINI 1969. p. 8)
(Tradução nossa)9

No século XX inicia-se o processo de industrialização na América Latina, o qual se
intensifica de forma gradual a partir da pequena produção que existia anteriormente para o
consumo interno e que funcionava como uma forma auxiliar ao mercado de exportações. A
relação entre as elites agrárias que dominavam neste setor e as nascentes elites industriais foi
o que balizou o processo de industrialização em cada país. Naqueles casos em que essa última
já começava a se estabelecer precocemente, devido a um crescimento urbano e a crises do
mercado internacional, houve uma maior tensão nos ajustes de interesses entre as partes. É
justamente em um período de crise no comércio internacional em que se apresenta um
impulso à tendência industrializante, uma vez que a capacidade de importação diminui.
Nestas situações a elite exportadora utilizava de certos mecanismos para que fosse garantida
a saída de seus produtos, e por outro lado, pressionava a produção interna, criando as
condições necessárias para o desenvolvimento das mesmas. De tal maneira, o setor da elite da
indústria nacional se beneficia com o excedente econômico produzido na atividade
exportadora, mediante a diminuição das oportunidades de investimentos ali verificados e a
tendência deste excedente fluir (através do sistema bancário) para a indústria (MARINI,
1969).

9

“Las clases dominantes locales tratan de resarcirse de esta pérdida aumentando el valor absoluto
de la plusvalía creada por los trabajadores agrícolas o mineros, es decir, sometiendolos a un proceso
de superexplotación.”
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É este mecanismo que explica que, apesar de alguns desajustes eventuais em suas
relações, a burguesia agrário-mercantil e a burguesia industrial crescente tenham
podido pactuar em proveito mútuo. (MARINI, 1969. p. 13) (Tradução nossa)10

O recorte subsequente que pode ser feito no processo de industrialização é aquele no
qual se inicia a produção de bens de consumo duráveis, fase que no Brasil por exemplo ficou
conhecida como substituição de importações. Impulsionada pelo esgotamento imposto pelas
limitações de um consumo interno precedente e dificuldade de ampliação deste mercado
(como com políticas que visavam aumento das camadas capazes de consumir tais bens), as
elites industriais miram a implementação de indústrias pesadas. Este cenário causa profundas
alterações na economia pois tenciona as relações interburguesas, visto que caminha em um
sentido protecionista da economia nacional onde tende a concentrar mais investimentos no
setor emergente, diminuindo o contingente destinado ao setor agrário-exportador que é
dominado por elites de fortes laços com os grupos de interesse internacionais. Inicialmente
amparada por uma política nacionalista, essa burguesia com ideário nacionalista se encontra
cada vez mais num conflito duplo, com a elite agrária e com as pressões internacionais (as
quais começam a agir sobre o desenvolvimentismo industrial latino americano).
Para superar a dificuldade da lenta expansão da demanda interna produzida a partir
deste novo maquinário, o setor dominante emergente acabou por se conciliar com as elites
agrárias e por ceder às pressões internacionais. Assim colaborou com os interesses externos
de forma a acumular capital para que se pudesse importar a tecnologia dos países centrais.
Para tanto, essa nova elite culminou por compensar seus entraves recorrendo aos
trabalhadores, ou seja, baixo salários em um contexto de alta oferta de trabalhadores numa
produção que exigia um quantitativo cada vez menor. Somado a isso, os interesses
latifundiários com que passavam a cooperar, cessavam com o ideário inicial de profundas
reformas estruturais - da qual se aproveitou o populismo - demarcando uma ruptura na
aliança dos interesses dessa nova burguesia com os das camadas populares. De tal forma se
estabilizou na região o desenvolvimento de um capitalismo integrado aos interesses
imperialistas, acentuando uma nova dependência. O mecanismo da associação de capitais é a
forma que consagra esta integração, a qual não somente desnacionaliza a burguesia nacional,
mas que, junto com a acentuação do arrocho de mão de obra que caracteriza o setor
10

“Es este mecanismo lo que explica que, a pesar de algunos desajustes eventuales en sus
relaciones, la burguesía agrario-mercantil y la burguesía industrial ascendente hayan podido pactar
en provecho mutuo.”
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secundário latino americano, consolida a prática abusiva de preços como meio de compensar
a redução concomitante do mercado, intensificando a superexploração (MARINI, 1969).
Uma análise estrutural-histórica coloca em xeque uma percepção dos efeitos
socioeconômicos provocados pelos modos de dominação mencionados. As transições entre
colonialismo e o imperialismo ocorre em um primeiro momento por uma dominação
político-administrativa formal e direta dos territórios. Posteriormente passa pelo processo de
dominação através da imposição de interesses de grupos sociais hegemônicos de países
desigualmente colocados em uma articulação de poder, o que vai além de uma imposição
desde o exterior (QUIJANO, 1992). Desta forma sobrepõe aos elementos da dependência
expostos anteriormente o fator de combinação de elementos presentes em diversas fases do
capitalismo acontecendo concomitantemente na região. Quijano (1977) afirma que o processo
de desenvolvimento capitalista aplicados na América Latina é marcado pela inserção abrupta
de novas formas de produção. Essas são implementadas de forma não coerente, fragmentada,
sem garantias de reprodução e organizadas por interesse de atores dominante no sistema
global. Esse movimento abrupto limita as condições reais do continente em promover uma
difusão capilar dessas mudanças, causando uma diversificação de níveis de produção,
hierarquizando-os. Redefine assim as características concretas de cada nível de modalidade
produtivas, produzindo um novo tipo de articulação entre tais camadas. Não se trata, pois,
simplesmente de que permanecem os elementos e modalidades prévias, ou seja, as relações
prévias de produção, mas sim que cada um deles assume funções e características novas
dentro do conjunto. Em tal sentido são todos eles um produto da inserção das novas
modalidades hegemônicas e dos novos meios de produção que as servem. Tal tipo de
inserção é crescentemente acelerada à medida que os padrões de produção capitalistas são
impulsionados pela “revolução tecno-científicas” (QUIJANO, 1977).
Nota-se então, nessa sociedade constituída em tais parâmetros, em um momento de
industrialização monopolística, o aparecimento de novas formas de organização econômicas
que não supõe o desaparecimento das anteriores. Essas últimas em verdade estão se
expandindo e modificando-se por seus novos modos de articulação na estrutura econômica
global, naturalmente ocupando um nível cada vez mais deprimido, pela incessante perda do
controle dos recursos produtivos e dos mercados de que antes dispunham e por sua completa
incapacidade de acesso aos novos meios de produção que supõe o incremento tecnológico, ou
seja, fruto de uma nova articulação, e não uma mera sobrevivência. Assim, se constitui o pólo
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marginal, o novo nível da economia que é “diminuído” ao passo que se expande e diferencia
como fruto de novas articulações com as modalidades inseridas desde de a hegemonia global.
Operam em um contexto de atividades residuais, visto que só possuem acesso a recursos
residuais cooptados em grande parte pelos “níveis mais altos”. Possuem uma relação de
dominação indireta e segmentada com os mecanismos de organização inerentes a essas
modalidades (QUIJANO, 1977).

1.1 - A questão do desenvolvimento em uma perspectiva ambiental

A América Latina possui uma estreita relação histórica com a exploração de recursos
naturais, e vem se utilizando dela ao longo dos últimos quinhentos anos, desde a colonização,
como fonte de recursos econômicos. Em um primeiro momento para abastecer as potências
europeias que as colonizaram, e posteriormente para o desenvolvimento nacional. As
principais teorias que trataram sobre a questão do desenvolvimento latino americano
contribuíram em alguma medida, sob diferentes pontos de vista, para compreender a relação
que os governos nacionais e as sociedades do continente mantiveram com a exploração da
natureza e a preservação do meio ambiente, sobretudo a partir do pós guerra do século XX.
As teorias que disputavam a ideia de desenvolvimento em meados do século passado,
como a da modernização e do nacional desenvolvimentismo - e até mesmo as marxistas e as
da dependência em um segundo momento - tinham na ideia de progresso seu ponto de
interseção. Apesar das críticas baseadas em um estruturalismo histórico que explicava o
subdesenvolvimento regional, o ideário marxista e autores da teoria da dependência
mantiveram alguma resistências a pautas ecologistas surgidas nos EUA e na Europa em
meados da década de 1960. As novas pautas surgidas da crise da ideia de modernidade (que
além da preocupação com o ambiente ainda abrangeram aspectos como cultura, a dimensão
das relações humanas, entre outros) foram encaradas pelas esquerdas clássicas latino
americanas (tanto as de matrizes anti capitalistas quanto as nacionais populares) como uma
preocupação importada da agenda dos países ricos, vinculado diretamente com o grau de
desenvolvimento alcançado (SVAMPA, 2008).
Essa perspectiva contribuiu para que perdurasse no continente o imaginário de
progresso tal qual produzido pela modernidade, contínuo e sem grandes preocupações com o
esgotamento dos recursos naturais ou os impactos produzidos ao meio ambiente. De tal modo
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nesse período de meados do século XX o contexto político internacional (com o
aprofundamento da influência norte americana e a polarização da guerra fria) e regional (com
a criação de organismos internacionais que tratariam sobre o tema, leia-se Cepal, Pnud,
Unctad; aos novos modelos nacionais de economia que priorizavam a substituição de
importações; e os movimentos radicais anticapitalistas e nacionalista revolucionários), bem
como o surgimento de um novo contexto intelectual latino americanos (com o advento do
início das ciências sociais em alguns países do continente) fez com que o desenvolvimento
emergisse como o principal imaginário social e geopolítico em disputa na América Latina
(BRINGEL; ECHART MUÑOZ, 2017).
As abordagens mais preocupadas com as questões ambientais seguiram em elaboração
nas décadas seguintes, ao passo que as esquerdas tradicionais perderam força com o advento
de governos burocrático-autoritários no continente e posteriormente a queda do muro de
Berlim. Autores que possuíam uma maior preocupação com as temáticas do meio ambiente,
as lutas indigenistas e raciais alcançaram certo protagonismo no debate sobre
desenvolvimento na década de 1990. Destacaram-se autores como Quijano, Escobar, Acosta,
etc.
Cabe ressaltar que neste período de decadência do protagonismo das esquerdas mais
radicais, tanto no campo intelectual quanto de gestão política, a disputa pelo imaginário do
desenvolvimento se consolidou em torno das perspectivas de progressão econômicas
capitalista como única alternativa. Contudo teóricos e movimentos sociais que a partir da
década de 1990 ganham fôlego na disputa do significado e das implicações do conceito de
desenvolvimento recuperam e atualizam as tradições críticas anteriormente produzidas, as
quais contribuíram para o debate em termos geopolíticos, estruturais e sistêmicos
(BRINGEL; ECHART MUÑOZ, 2017).
Os economistas clássicos, de Smith a Marx, trataram de fundar as bases do debate sobre
a distribuição desigual das riquezas, e ambos os economistas neoclássicos e os teóricos
críticos da dominação estrutural histórica da desigualdade geopolítica imposta a América
Latina estão inseridos em alguma medida neste debate. A preocupação ecológica que surge
na segunda metade do século XXI acrescenta ao debate da distribuição desigual a perceção de
valores da natureza que não podem ser medidos e resolvidos em equações mercadológicas.
Dessa forma não bastaria a solução econômica de se absorver os custos das externalidades
ecológicas, precificando as dimensões dos impactos anteriormente suprimidas. Trabalha com
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a perspectiva de que a estrutura econômica desigual gera o conflito pelo acesso aos processos
naturais (como utilização de água, terra, etc.). Antropólogos contribuíram para tal debate
abordando, de forma complementar, a cultura relativa à relação estabelecida entre
comunidades e o manuseio do meio ambiente. De tal forma essa tripla relação entre
economia, ecologia e cultura definem as práticas como a natureza é apropriada e utilizada
(ESCOBAR, 2012).
Martínez Alier (2014) argumenta que o conflito produzido a partir da disputa de
utilização do meio ambiente por grupos sociais ante o mercado e o Estado pelo sustento
obtido da natureza gera um tipo particular de luta ambiental, o ecologismo dos pobres. A luta
dos pobres, dos desfavorecidos pela distribuição desigual, vai contra a aplicação da lógica
mercadológica na gestão do meio ambiente, seja na ignorância completa das externalidades
geradas pela produção capitalista, seja pela incorporação das mesmas na forma de
mercadoria. Na perspectiva dos movimentos populares há de se lutar também contra a
ingerência do Estado e sua lógica de serviço calcado na industrialização e na militarização
(MARTÍNEZ ALIER, 2014).
Considera o Estado um ator anti ambiental ao se tratar de conflitos ecológicos, a
atuação das empresas transnacionais dependem do papel crucial do Estado, uma vez que:
[...]as normatizações internacionais acordadas na sua órbita de atuação constituem
peças cruciais para determinar direitos de propriedade sobre os recursos e os
sumidouros ambientais, assim como para organizar o mercado das licenças de
emissão ou introduzir ecoimpostos. A auditoria ambiental das empresas e a
regulação dos passivos ambientais também requerem a intervenção do Estado.
(MARTÍNEZ ALIER, 2014, p. 266).

Os anos noventa marcaram mudanças significativas no debate internacional sobre os
problemas ambientais. A atenção do planeta para a crise ambiental, despertada inicialmente
em Estocolmo em 1972, atingiu seu ponto culminante no Rio de Janeiro, vinte anos depois,
quando foram lançadas as bases para uma nova concepção de desenvolvimento
(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). A ascensão da temática ambiental para o debate do
desenvolvimento traçou seu caminho na agenda institucional de governos e grandes
organismos internacionais sobretudo nas cores do desenvolvimento sustentável.
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A institucionalização do conceito de desenvolvimento sustentável teve seu momento
chave na apresentação do relatório de Brundtland11 que apresentava à ONU uma definição
política ampla capaz de abranger o progresso econômico e social. A incorporação deste
relatório como uma espécie de ponto de partida para a disputa do conceito de
desenvolvimento sustentável definiu na figura da ONU a principal arena da discussão do
tema, e na conferência de Rio-92 um fundamental palco propositivo de diretrizes. Esse palco
foi montado portanto com o objetivo de conscientizar governos e organismos multilaterais
para a necessidade de integrar considerações ambientais no planejamento e nas tomadas de
decisão econômica em todos os níveis (NOBRE, 1999).
Assim, o desenvolvimento sustentável pautou a agenda internacional envolvendo
governos e grandes organismos multilaterais, e as diretrizes extraídas da Rio-92 marcaram os
objetivos materializados na Agenda 21. O documento refletiu a sumarização dos objetivos
resultados da conferência, buscando a incorporação de preocupações relativas ao meio
ambiente e desenvolvimento. Segundo o documento as estratégias que as dediquem mais
atenção permitirá satisfazer as necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter
ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e seguro
(CNUMAD, 1992).
Centralizadas em práticas governamentais, as resoluções lançadas pela agenda
internacional do desenvolvimento sustentável à época, traz consigo uma questão que
extrapola a temática do meio ambiente. Aparenta ser inerente à própria problemática do
desenvolvimento, as condições estruturais e posições sistémicas de países de capitalismo
mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos (ou então o eixo Norte-Sul global). Países mais
industrializados (e por consequência detentores de uma maior parcela proporcional da
degradação ecológica) acordaram em Estocolmo (1972) em destinar 0,7 por cento de seus
respectivos PIBs para a ajuda internacional em prol do meio ambiente. Contudo esse
percentual foi sofrendo queda em sua operacionalização real, e posteriormente à Rio-92 esse
índice se estagnou em 0,2 por cento (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).
De forma geral, a ideia de desenvolvimento sustentável (levando em consideração a
constante disputa pelo seu significado) se apresenta ainda hoje em muitos espaços como um
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Relatório produzido em 1987 pela “Comissão de Brundtland” da ONU que trata sobre o
desenvolvimento
sustentável,
segundo
o
portal
da
organização,
disponível em:
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente. Acessado em: 18/10/2020.
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ideal a ser alcançado, demonstrando um certo êxito na perspectiva de conciliação entre
preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Para muitos porém, tal aliança é frágil
e contraditória, uma vez que a forma de produção capitalista não permite a manutenção da
natureza de forma plena. Para Nobre (1999) é justamente essa contradição que tornou a ideia
de desenvolvimento sustentável exitosa, já que sua natureza deliberadamente vaga e
contraditória permite que se delimite a disputa pelas políticas públicas dentro da arena em
que discute o conceito de conciliação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente.
Vale ressaltar ainda que apesar de “exitosa”, as propostas e ratificações em torno do
desenvolvimentos sustentável encontram dificuldades de aplicações práticas. Apesar do forte
apoio recebido por países latinoamericanos em conferências e assembleias, outras agendas
de desenvolvimento exógenas e endógenas parecem acumular mais peso nas orientações das
políticas públicas (como as pautas neoliberais dos anos 1990 ou neodesenvolvimentistas dos
anos 2000).
Por último, em muitos setores públicos e privados, os princípios de proteção
ambiental e de desenvolvimento sustentável são ainda considerados uma restrição
para o crescimento econômico. Isto limita severamente a capacidade pública para
deter e reverter a contaminação do meio ambiente e a crescente degradação de
ecossistemas críticos para a própria manutenção da atividade econômica. A maioria
das políticas ambientais explícitas na América Latina e no Caribe, como também os
instrumentos de regulação direta e indireta, são de caráter reativo. Políticas
preventivas de promoção de qualidade ambiental em resposta a políticas orientadas
exclusivamente à competitividade produtiva receberam muito menos atenção.
(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012. p. 511)

De tal maneira a conferência ocorrida no Rio de Janeiro se fixou como um marco
institucional determinante para o debate entre desenvolvimento e meio ambiente. A
perspectiva resultante de forma geral atrelou o sentido de preservação ambiental ao de
crescimento econômico, mobilizando o conceito de desenvolvimento sustentável. Todavia as
propostas colocadas na Agenda 21 enfrentaram dificuldades de serem postas em prática a
partir de sua edição devido a um contexto de neoliberalização, onde o papel do Estado na
economia passava por momentos de transição e as condições de produção e comércio
estavam sendo cada vez mais flexibilizadas.
Dentro dessa matriz ideopolítica, as condições necessárias à implementação das visões
sustentáveis de economias sugeridas pela conferência - tal qual financiamentos externos e
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acordos multilaterais - foram dificultados uma vez que elas foram centralizadas por
instituições financeiras (em especial o Banco Mundial) as quais possuíam interesses
particulares específicos no alocamento de recursos financeiros. As políticas para o
desenvolvimento sustentável foram assim institucionalizadas em torno de organizações
financeiras, o que teve por consequência a quebra do caráter ambiental e globalizante
(considerando o predomínio de financiamentos pontuais e bilaterais) que a Rio-92 teve como
preceito. Fez ainda com que o enfrentamento da crise ambiental fosse realizada pelas mesmas
práticas políticas que a causaram em primeiro lugar, de forma a apontar para a prevalência da
teoria econômica de extração neoclássica no conceito de desenvolvimento sustentável
(NOBRE, 1999).
No decorrer do tempo porém os princípios do desenvolvimento sustentável baseado na
crença do avanço tecnológico como motor central desse tipo de crescimento, se mostrou
débil. Nessa perspectiva os efeitos nocivos à natureza ocasionados pela industrialização
seriam corrigidos por tecnologias superiores, ao mesmo tempo que implicam na ação
socialmente responsável tanto dos Estados como das empresas (SVAMPA, 2008).
Tal ponto de vista foi adotado por alguns governos de países do norte, no que diz
respeito aos seus discursos. Se essa postura foi adotada em certos casos como narrativas
oficiais, na América Latina a temática ambiental surge em meio de políticas neoliberais como
forma de contestação política em uma união entre movimentos de esquerda e ecologistas. Se
outrora a esquerda tradicional latinoamericana enxergava o debate ambiental como entrave
para o desenvolvimento ou uma banalidade da burguesia acomodada que estava afastado dos
setores populares e suas demandas, posteriormente confluíram suas lutas. Ambas as
narrativas encontram ressonância no rechaço ao reducionismo de mercado, nas denúncias
sobre a situação rural, na condenação da desigualdade social ou na reivindicação de uma
democracia radical (GUDYNAS, 2010).
Na virada do século diversos candidatos progressistas assumiram o governo no
continente (esse ponto será melhor trabalhado no item 1.3), alguns eleitos a partir de bases
sociais calcadas nas dimensões ambientais e de esquerda mencionadas anteriormente (como a
relação existente entre o PT e o MST). Por isso, e com a projeção de implementação de um
modelo de desenvolvimento diferente do anterior, criou-se expectativas sobre os caminhos
que o meio ambiente latinoamericano tomaria.
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Muitos desses governos foram bem sucedidos no estabelecimento de medidas de
diminuição da pobreza e desigualdades sociais, contudo recuperaram uma ideia de progresso
calcado no entendimento do desenvolvimento como um progresso continuado e baseado na
exportação da riqueza ecológica do continente. Adotou-se a concepção de que o
deterioramento ambiental na região seria comparativamente menor com o de países
industrializados, e que se a gravidade dos impactos for relevante e não puderem ser
contornados deveriam ser entendidos como sacrifícios locais necessários para uma próspera
economia nacional (GUDYNAS, 2010).
Estabeleceu-se assim nesse modelo uma forte relação entre a exploração da natureza e
desenvolvimento. Na América Latina o extrativismo se tornou um tipo de atividade central
para essa questão. Todavia os impactos derivados desse tipo de atividade ocorrem aliados à
uma não consideração de técnicas apropriadas e efetivas do ponto de vista ambiental e aos
limites de recursos naturais (GRISUL, 2018). Essa dimensão de efeitos extrativistas reproduz
assim características apresentadas em modelos anteriores, como a contaminação de solos e
água, o desmatamento, a perda de biodiversidade, os efeitos nocivos à saúde humana, etc.
(GUDYNAS, 2010).
As comunidades locais (na maioria de áreas rurais) são aquelas que sofrem mais
diretamente as consequências do extrativismo (como riscos a saúde, segurança alimentar e
integridade física). Os impactos do ponto de vista social também são amplos, afetando as
populaçõe existente em torno das operações, em especial mulheres, indígenas e
afrodescendentes em diversos âmbitos (pelo alto índice de projetos extrativos associados a
terras indígenas e quilombolas, bem como ao aumento em índice de prostituição, estupro e
violência contra mulher) (GRISUL, 2018). A característica expansiva e de ocupação de
grandes territórios do extrativismo muitas vezes ocorrem mediante a acordos e compras
fraudulentas, assim como por processos de desalojamento e expulsão de habitantes locais que
inclui diversas violações de seus direitos humanos e provocam o deslocamento forçado de
inúmeras famílias (ECHART MUÑOZ; VILLARREAL VILLAMAR, 2018).
Para além dessas consequências socioambientais que são mais nitidamente percebidas,
os impactos atrelados à dimensão cultural e as alterações nos modos de vida de pessoas
atingidas também são profundos e geradores potenciais de conflitos socioambientais. A
concepção de conflitos de distribuição cultural de Escobar (2012) atenta para esse ponto com
o argumento de que a diversidade cultural existente dentro de territórios nacionais são
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frequentemente suprimidas por um modo de produção e desenvolvimento, mas sobretudo por
um modo cultural. O conflito de distribuição cultural é marcado pelo desequilíbrio de
controle de uma cultura dominante que hegemoniza a forma de vida social definindo quais
normas e valores que regulam as práticas sociais. “A distribuição cultural implica em um
estreito vínculo entre o poder cultural e o social” (ESCOBAR, 2012. p. 132).
Frente a tais aspectos, os atingidos pelos impactos sociais, culturais e econômicos da
exploração da natureza em conjunto de indivíduos que se solidarizam com o tema se
mobilizam em movimentos sociais e grupos de resistências para os conflitos socioambientais,
se articulando muitas vezes com outras organizações sociais (movimentos de outras
temáticas, ONGs, etc.). Essas mobilizações possuem uma dinâmica organizacional e de luta
próprias capazes de reivindicar suas demandas, as quais muitas vezes se configuram ao redor
da territorialidade, combinação de ação direta com ação institucional, democracia
assembleista e uma tendência à autonomia. Tal forma de resistir aos seus territórios, modos
de vida, subsistência econômica, entre outros, se mostra ser uma tarefa árdua, no que pese a
necessidade de se enfrentar as ações de grandes empresas transnacionais, as quais se
caracterizaram como atores centrais para os diferentes modelos de desenvolvimento baseados
na exploração da natureza. Por outro lado ainda, no plano local, buscam confrontar as
políticas e orientações gerais dos governos - tanto a nível provincial como nacional - os quais
consideram que na atual conjuntura internacional as atividades extrativas constituem a via
mais rápida - se não a única - da região para um progresso e desenvolvimento (SVAMPA,
2008).

1.2 - Relação Estado e setor privado
A relação entre o Estado e a sociedade civil, em especial com o setor privado, é tema de
ampla discussão ao longo da história de debates das ciências sociais. Em um momento
fervoroso no contexto do pós-guerra, as teorias sobre o Estado moderno declinaram de uso e
fomento no ambiente intelectual a partir dos anos 1970 e 1980, salvo exceções (MOTTA,
2009). No campo marxista autores como Poulantzas e Miliband tiveram contribuições
importantes a partir dos anos 1960, com abordagens que implicam diretamente na relação
entre o Estado e o setor privado.
Poulantzas (1980) percebe o Estado dentro de uma chave relacional como uma unidade
de aparelhos que condensam um campo de disputa estratégico, em um movimento de
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articulação da superestrutura estatal com o campo econômico do autor. A partir da coesão
entre os diversos níveis que conformam a estrutura do Estado, seu funcionamento
técnico-econômico interpreta os interesses da classe dominante. Politicamente o Estado atua
mantendo a ordem estrutural da luta de classes, sendo fator central para a constituição do
quadro social encontrado no sistema capitalista (BIANCHI, 2007).
Para Miliband (1970) o Estado significa um número de determinadas instituições que
em seu conjunto constituem sua realidade e interagem como partes daquilo que pode ser
considerado sistema estatal. Assume como tais instituições o governo, a administração, o
exército e a polícia, o judiciário, as assembleias legislativas e o governo subcentral, tendo
cada uma suas especificidades e muitas vezes suas interdependências. Para ele a função
primordial do Estado era a de resguardar os interesses econômicos da classe dominante
(BIANCHI, 2007). O autor destaca a atuação direta e indireta das elites em tais instituições, e
como historicamente muitas dessas eram exclusivas à camada aristocrática, de forma que até
hoje se reproduz tal estrutura elitista.
É nessas instituições que se apóia o ‘poder estatal’ e é através delas que esse poder é
dirigido em suas diferentes manifestações pelas pessoas que ocupam as posições
dirigentes em cada uma dessas instituições (...). São essas as pessoas que constituem
aquilo que pode ser descrito como a elite estatal. ( MILIBAND, 1970, p. 72-73.)

Poulantzas e Miliband protagonizaram entre os anos de 1969 a 1972 um famoso debate
na New Left Review acerca da teoria marxista sobre o Estado. Grande parte da discussão se
desenrolou através de questões epistemológicas e metodológicas, sobretudo no que diz
respeito a influência althusseriana em Poulantzas e sua obra marcada por certo grau
estruturalista, e ao constante diálogo da obra de Miliband em posicionamento crítico às
teorias funcionalistas e pluralistas. De um ponto de vista mais conceitual, talvez o mais
relevante ponto discutido diga respeito a questão da relação entre classe dominante e Estado.
Para esse debate, Poulantzas (2008) sai em defesa da autonomia relativa de um Estado
que se revela como uma arena para a luta de classes, assim como qualquer formação social no
sistema capitalista. O Estado para tanto possuiria uma relativa autonomia com relação a
classe dominante, mas a versão capitalista de tal instituição não poderia escapar da
reprodução dos interesses burgueses da classe dominante a longo prazo (JESSOP, 1985).
Com o desenvolver de sua obra Poulantzas busca em outras fontes elementos que pudessem
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ajudá-lo a superar o estigma estruturalista. Destacou-se nessa busca o diálogo com as
proeminentes ideias de Foucault que já repercutiam em grande escala nas ciências sociais.
A concepção relacional do Estado em Poulantzas recebe a influência do filósofo francês
em suas obras mais tardias, incorporando “alguns conceitos constituídos pela ‘analítica’ do
poder de Foucault, como dispositivos, micropoderes, panoptismo, individualização e
saber/poder” (MOTTA, 2009. p. 226). O autor grego incorporou muitos dos conceitos de
Foucault, mas sempre com algum nível de modificação, como na articulação do saber/poder
com a divisão capitalista do trabalho manual e mental, e sugere que o Estado capitalista é a
instituição que por excelência incorpora a divisão entre trabalho intelectual e físico (JESSOP,
1985).
Para Foucault (1976) as funções estatais são uma das características centrais que
configuram os moldes modernos dessa instituição, os quais vão muito além da ação
econômica e atuam sobre os mais diversos aspectos da vida cotidiana estabelecendo uma
grande capacidade de agência direta ou indireta sobre a sociedade. Processos como o controle
de natalidade, morbidade, incapacidades biológicas, os efeitos do meio no indivíduo, etc,
fazem emergir no século XVIII seu manuseio como uma tecnologia de poder intitulada de
biopolítica, a qual analisa um determinado número de acontecimentos aleatórios que ocorrem
a uma população em um determinado período de tempo. A capacidade de governos de
intervir em populações a partir dessa técnica "biológica" inverte o tipo de poder soberano até
então existente (o qual consistia em fazer morrer e deixar viver) fazendo viver e deixando
morrer, através da manipulação do poder e do saber.
Em uma análise divergente a de autonomia relativa de Poulantzas (1980), Michael
Mann (2006) trabalha a autonomia do poder do Estado a partir da perspectiva de que a arena
que é o Estado não está limitada pelas disputas que nela ocorrem, mas que é a partir de sua
característica única de territorialização onde há a origem dos mecanismos de seus poderes
autónomos. A centralização e delimitação espacial do Estado o distingue da sociedade civil e
cumpre funções que nenhuma outra organização poderia. Este sistema de operações estatais
produzem um fluxo de recursos, que ao serem geridos de forma a produzir utilidade social
promovem a autonomia do poder do Estado.
Mann (2006) concentra a mecânica funcional do Estado moderno numa chave
infraestrutural a qual parece estar em constante diálogo com o argumento foucaultiano
apresentado anteriormente. Os aparatos estatais se capilarizam na sociedade civil através de
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um fluxo dialético dos recursos úteis que servem a sociedade. Isso produz uma dinâmica de
ampliação de funções incorporadas por um dos lados, e a delegação de outros recursos
excedente para outro. O aumento do poder estatal infraestrutural territorializam as relações
sociais. Se então o Estado perde controle sobre seus recursos, se difundem na sociedade civil,
descentralizando-o e desterritorializando-o (MANN, 2006). Contudo, a unicidade do Estado
nos termos dispostos o garantem uma autonomia central para a dinâmica social, sem ignorar a
tendência dos modelos de governo favorecerem os interesses das classes dominantes
capitalistas, as quais produzem os aportes necessários para sua atuação. Essa relação
evidencia o alcance fundamental do Estado de organizar e protagonizar as relações de disputa
de interesses em dado território.
No ano de 1985, após um período de enfraquecimento do debate acerca do Estado,
Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer e Theda Skocpol editam o clássico “Bring the State
Back In” , o qual se torna um marco na discussão da relação entre Estado e sociedade
(LEOPOLDI; MANCUSO; IGLECIAS, 2010). Essa coletânea busca trazer o Estado de volta
ao foco dos debates das ciências sociais compilando textos no qual o eixo central trata de
evidenciar, de forma comparativa, a capacidade e ferramentas de intervenção de Estados,
trazendo estudos empíricos da América Latina, leste asiático e Europa. É central neste
volume a importância atribuída pelos organizadores ao caráter analítico metodológico, dado
através de estudos comparativos que permitam a transformação de conceitos e criação de
novas hipóteses sobre a estrutura e atividades dos Estados em diversas configurações sociais
e conjunturas transnacionais. Isso se dá em contrapartida de trabalhos cujo os principais eixo
são a crítica sobre as ações do Estado e como se deveria comportar tal instituição, em um
esforço de se produzir grandes teorias acerca do Estado (EVANS; RUESCHEMEYER;
SKOCPOL, 1985).
“Já passou da hora, nós sugerimos, de se distinguir mais cuidadosamente entre
análises e compreensões sobre o Estado, por um lado, e críticas e pensamentos
prospectivos por outro. O melhor entendimento dos caminhos e consequências da
ação estatal e suas capacidades devem ser desenvolvidas livre de ativações
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automáticas de visões sobre o quê o Estado tem o dever de fazer ou não. [...].12
(EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985. p. 364) (Tradução Nossa).

Seguindo essa visão metodológica Peter Evans se tornou um dos mais destacados
autores a tratar sobre o Estado na ciência política a partir de uma perspectiva institucional
comparativa. Evans (1995) busca trabalhar em cima da forma em que o Estado intervêm na
economia e atua na sociedade em oposição a dominante pergunta do quanto o Estado
intervêm. A partir da análise das condições históricas e estruturais o autor propõe uma
tipologia que diferencia os Estados a partir de suas formas de capacidades de atuação:
predadores, intermediários e desenvolvimentistas (LEOPOLDI; MANCUSO; IGLECIAS,
2010).
Para se distinguir entre tais características dos Estados o autor se aprofunda no estudo
de suas variações a partir de suas estruturas internas e sua relação com a sociedade civil, de
forma que as estruturas definem o alcance do papel que o Estado é capaz de executar,
enquanto o resultado depende tanto se tais atribuições se adequam ao contexto social, bem
como o quão bem se é executado (EVANS, 1995). Daí se dá a centralidade do conceito de
“‘autonomia inserida do Estado’ (embedded autonomy) , com a rejeição simultânea da ideia
de Estado insulado da sociedade, bem como da ideia de Estado capturado por interesses
especiais dominantes” (LEOPOLDI; MANCUSO; IGLECIAS, 2010. p. 16).
O aparato estatal é, para o autor, organizado na forma de uma burocracia nos termos
weberianos, funcionários de carreira selecionados meritocraticamente que em funções
exercidas a longo prazo reproduzem uma lógica corporativa coerente. Tal conformação
produz um certo grau de autonomia da função estatal, mas que ao contrário do que diria o
preceito weberiano, não ocorre o afastamento da sociedade civil. Em contraposição ao
insulamento social, há na realidade uma conexão entre as demandas da sociedade e a
estrutura do Estado, uma autonomia com inserção externa providenciada a partir de canais
institucionalizados para a contínua negociação de objetivos e políticas públicas (EVANS,
1995).
Essa relação de equilíbrio da embedded autonomy é o que se configura ao menos em
casos de sucesso de países em desenvolvimento. Nos casos de Estados predatórios essa
12

“It is past time, we suggest, to distinguish more carefully between analysis and understanding of
states, on the one hand, and critique and prescription, on the other. Better understanding of the roots
and consequences of state actions and capacities must be developed, free of automatic activations of
visions about what states ought to do or ought not to do.”
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ligação entre Estado e sociedade civil seria frágil ou inexistente, ressaltando o caráter
estritamente autônomo do Estado e priorizando objetivos pessoais. Em casos intermediários
essa conexão é deficitária, exibindo aproximações parciais e imperfeitas desse tipo ideal.
Evans (1995) já apontava para a centralidade da capacidade estatal na atividade
econômica de determinado país, e que para um estágio de desenvolvimento bem sucedido era
necessário a cooperação entre o Estado e a sociedade civil. Atenta para que a intervenção
estatal na economia é essencial para que o setor privado possa empreender em diversos
setores, com variados tipos de suporte, aplicando a combinação do que chama de husbandry e
wifery. Mazzucato (2014) aprofunda-se neste tema de pesquisa e busca desmistificar a
relação entre Estado e setor privado, sobretudo a partir da perspectiva do Estado.
Em sua obra a autora argumenta que o papel do setor público para o desenvolvimento
nacional é primordial no que diz respeito à atuação em setores estratégicos de pesquisa e
desenvolvimento, os quais buscam trazer inovações e vantagens produtivas. Tal setor estaria
inserido em um cenário de alto risco e incertezas, de forma que não demonstraria ser uma
área de grande interesse para o mercado por si só. Em seu estudo analisa a promoção de
incentivos, financiamentos e outras formas de investimentos em setores de pesquisa e
desenvolvimento por parte do Estado para a criação de tecnologias fundacionais para a Apple
(e neste caso como o governo norte-americano propiciou a invenção da própria internet), para
a produção de diversos medicamentos novos para a indústria farmacêutica e para o
desenvolvimento de fontes de energias “verdes”. Esses exemplos demonstram a capacidade
do Estado em renovar e aprimorar a produção do mercado ao assumir as desvantagens
relacionadas aos investimentos de risco.
O caráter empreendedor do Estado permite, através de uma organização institucional do
governo, projetar o desenvolvimento a longo prazo, incorporando inclusive os fracassos
provenientes das apostas incertas. Contudo, tal atuação econômica é dificultada pelo discurso
dominante das ciências econômicas de que o ‘tamanho’ do Estado (significando por isso sua
intervenção ativa na economia) é um obstáculo para a capacidade empreendedora do setor
privado, o qual seria o setor responsável pela inovação produtiva. Desta perspectiva o Estado
deveria se limitar a corrigir as falhas do mercado e a assistir às suas necessidades, o que vêm
se tornando cada vez mais realidade e dando contornos a reformas do Estado nessa direção
(MAZZUCATO, 2014).
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Há também de se levar em consideração a constante realidade de socialização dos
prejuízos e privatização dos lucros exercidas no mercado, de forma que os Estados devem
buscar equilibrar essa balança fazendo com que seus investimentos que tenham sucesso
possam trazer retorno direto aos governos, até mesmo para que se possa cobrir os
investimentos infrutíferos (MAZZUCATO, 2014). Assim a autora faz uma defesa de que o
ecossistema econômico mantenha um equilíbrio entre os setores público e privado onde cada
um tenha ciência do seu papel, e reconheça no outro a importante parte a ser desempenhada.
1.3 - Extrativismo e desenvolvimento no século XXI
A partir do final do século XX e início do XXI se inicia um fenômeno na América
Latina associado à ascensão de governos mais progressistas, o que provocou alterações nas
estratégias de desenvolvimento na região. A década de 1990, precedente a tal fenômeno, foi
marcada pela implementação de políticas neoliberais influenciadas por orientações
internacionais, tal qual as ideias elaboradas no consenso de washington. O consenso foi um
plano de ajustamento das economias periféricas, endossado pelo FMI (Fundo Monetário
Internacional) e pelo BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento)
para ser adotado nos países do Sul, ocasionando uma forte influência neoliberal na América
Latina (FIORI, 1995, apud LEME 2010). Tratou-se mais especificamente de um seminário
realizado em 1989 integrado pelo FMI, Banco Mundial, BIRD, membros do governo
estadunidense e de alguns governos latino americanos onde fora estabelecido os caminhos
mais adequados a serem adotados no continente, tais quais políticas de austeridade, abertura
cambiária, flexibilizações regulatórias e a privatização de estatais.
Tal viés político econômico produziu uma série de reformas e diretrizes as quais
propunham uma visão neoliberal do desenvolvimento. Isso significa dizer que a região viveu
a experiência de maior abertura de seus mercados para a forte concorrência internacional,
flexibilizando a transação de bens, serviços e capitais para com outras nações. Esses fatores
produziram impactos políticos, sociais, econômicos e culturais, acarretando em mudanças
estruturais à exemplo de reformas do Estado. Elas ocorreram para que pudesse existir o
suporte institucional aos arranjos que buscavam atender às pressões externas existentes sobre
o novo modelo implementado (LEME, 2010).
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O continente, que apresenta uma relação histórica com o extrativismo, refletiu as
diretrizes anteriormente mencionadas no setor. As privatizações da Vale do Rio Doce e da
Minero Peru foram simbólicas de tal período, tal qual a crescente incidência da atuação de
empresas estrangeiras na região.
Nesse contexto se estabeleceu no continente o objetivo de crescimento econômico
focado na exportação. O cenário industrial da região era competitivamente fraco comparado a
concorrência existente em processos capitalistas mais avançados, fazendo com que a região
se voltasse para as riquezas naturais onde se havia maior vantagem comparativa. Na década
de 1990 a participação latino americana na oferta internacional de minério cresceu
significativamente, abarcando mais de 25% da produção de Bauxita, 45% de cobre e 29 % de
estanho (MILANEZ; SANTOS, 2013).
Hugo Chávez na Venezuela em 1998, Ricardo Lagos no Chile em 2000, Luiz Inácio
‘Lula’ da Silva no Brasil em 2002, Néstor Kirchner na Argentina em 2003, Tabaré Vasquez
no Uruguai em 2004, Evo Morales na Bolívia em 2005, Rafael Correa no Equador em 2006,
Daniel Ortega na Nicarágua no mesmo ano, Fernando Lugo no Paraguai em 2008 e Mauricio
Funes em El Salvador no ano de 2009 foram os expoentes da guinada de eleições vitoriosas
por partidos progressistas no continente latino americano. Nesse contexto novas estratégias
para o desenvolvimento foram lançadas pelos governos que de forma geral encontravam no
extrativismo um importante setor para as suas respectivas cadeias econômicas.
Assim passou a se estabelecer um novo contexto no continente, que causava em alguma
medida mudanças em relação ao período neoliberal dos anos 1990. Políticas redistributivistas
e narrativas nacionalistas foram verificadas em países tais quais Argentina e Brasil (no
primeiro caso), Equador e Venezuela (no segundo caso). O neoextrativismo foi o fator central
na promoção de tais políticas na maioria dos países do continente. Gudynas (2018) define por
extrativismo a atividade de apropriação de recursos naturais em grande escala onde a maior
parte do produto é exportada como matéria prima, sem processamento industrial ou pouco
processamento. O neoextrativismo representou em muitos países o aprofundamento das
práticas extrativistas, ampliando-as para setores de monocultivo agrícolas e exploração
madeireira por exemplo, de forma a abranger novos campos e intensificar o setor. Outra
diferença fundamental é a participação dos Estados, uma vez que apresenta um papel mais
ativo, diretamente como no caso das nacionalizações na Venezuela e na Bolívia, ou
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indiretamente através de investimentos e concessões, estando muito associado aos governos
progressistas do começo do século XXI (GUDYNAS, 2012).
A atuação dos Estados no neoextrativismo se deu principalmente pelo suporte
financeiro e construção de infraestruturas, e diferentemente de outros modelo de
desenvolvimento com maior ingerência estatal sobre a atividade extrativa, tal qual a
substituição de importações, a esse é atribuído o apoio à internacionalização de empresas
nacionais, adaptação legislativa e políticas redistributivas (MILANEZ; SANTOS, 2013).
Essa tendência política latinoamericana da primeira década do século XXI ficou
conhecida por “onda rosa” (ou “maré rosa”), em referência a ascensão de partidos de
centro-esquerda europeus na segunda metade da década de 1990 reconhecida pela mesma
nomenclatura. O nome é provocativo no sentido de aludir a um movimento mais brando do
que uma onda vermelha de partidos de esquerda, uma vez que não representou no continente
tendências tão revolucionárias ou radicais (PEREIRA DA SILVA, 2015).
Se faz relevante destacar uma diferença existente entre as estratégias lançadas pelos
países da América do Sul, os quais são agrupados de forma geral entre os países andinos
Venezuela, Bolívia e Equador ( Colômbia e Peru formaram exceções a tal onda progressista )
e os componentes do cone sul, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os governos dos
países andinos foram aqueles que mais se aproximaram de uma radicalização, e classificados
por muitos intelectuais e grandes veículos midiáticos como autoritários e populistas. Na
concepção de Pereira da Silva (2018) tal classificação produz um nítido juízo de valor de
governos que “avançaram ainda que timidamente em reformas democratizantes,
aprofundaram mecanismos de participação cidadã, defenderam novos direitos sociais e
identitários” e “instituíram novas constituições e em certo sentido refundaram seus Estados”.
O padrão político desses países andinos focou na redução de desigualdades sociais e na
soberania de seus recursos naturais alavancados pelos excedentes gerados pelo aumento dos
preços de produtos primários no comércio internacional (BALESTRO; MONTEIRO, 2019).
Esse grupo de países, os quais tradicionalmente têm suas economias associadas à produção de
gás e petróleo, avançam sobre novas fronteiras de exploração no neoextrativismo, como no
caso da Bolívia com o lítio.
O grupo de países do cone sul apresentaram algumas diferenças significativas para com
o grupo anterior. Os governos progressistas que neles ascenderam tiveram um caráter mais
moderado e identificados por sociais-democratas ou democratas. Diferentemente de seus

43

vizinhos andinos tais governos assumiram o executivo nacional como integrantes plenos dos
seus sistemas políticos, relativamente estáveis, adaptando suas estratégias no decorrer do
tempo. Ao passo que nos casos de Venezuela, Bolívia e Equador o advento da onda rosa se
deu em meio a profundas crises políticas, econômicas e sociais, de forma que esses novos
agentes eram encarados como outsiders (PEREIRA DA SILVA, 2018).
O grupo composto pelo cone sul possui diferenças estruturais notórias entre seus países,
sobretudo no que diz respeito ao campo econômico, o que influenciou nas estratégias
adotadas dentro do contexto neoextrativista. Os países com maior mercado interno como
Brasil e Argentina almejaram desenvolvimento econômico associado a políticas
redistributivas, havendo iniciativas para fortalecer o tecido industrial permitindo atender o
aumento da demanda agregada (BALESTRO; MONTEIRO, 2019). Em outros casos, como
no Uruguai, países que tradicionalmente não possuíam uma economia mineira, tentaram
ingressar em mega-empreendimentos de mineração (GUDYNAS, 2012).
O paradigma ideopolítico brasileiro estabelecido a partir do governo Lula (2003) foi
identificado como

neodesenvolvimentista. Milanez

e Santos (2013)

discutem

o

neodesenvolvimentismo brasileiro em comparação com o neoextrativismo do restante da
América Latina, partindo da premissa básica de que existem continuidades e resiliências entre
o neoliberalismo prévio e o advento do neodesenvolvimentismo. O princípio fundamental que
ambos os modelos teriam em comum seria a percepção de crescimento econômico como
sinônimo de desenvolvimento e o singular caminho para o estado de bem-estar social.
A estratégia traria aproximações e distinções relacionados a modelos anteriormente
aplicados, tal qual a busca pelo catching up industrial em semelhança ao desenvolvimentismo
que vigorou a partir da década de 1930 no país. Contudo marcadamente diferentes devido às
ferramentas de aplicação do modelo, onde o país está inserido em um contexto de
reprimarização da economia, abandonando a pretensão de independência produtiva.
Prioriza-se formas dominantes de inserção na divisão internacional do trabalho, e que se
traduzem na inovação da estrutura setorial da economia nacional no sentido de perda relativa
de complexidade, totalidade e conectividade (MILANEZ; SANTOS, 2013).
Os autores apontam que o paradigma ideopolítico brasileiro neodesenvolvimentista
possui pontos de convergência e divergência com o cenário neoestrativista latinoamericano.
A ideia central é que por apresentar um tecido industrial mais complexificado e um setor
secundário mais forte em comparação a seus vizinhos, o Brasil apontaria para uma lógica
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divergente de desenvolvimento. No entanto o que se observou foi um processo de
insulamento de setores econômicos primários intensivos na exploração de recursos naturais
em detrimento de uma diminuição da participação de outros setores na composição do PIB.
O neoextrativismo e o neodesenvolvimentismo enxergam no crescimento econômico
através da exploração de riquezas naturais o caminho mais vantajoso para o desenvolvimento
nacional (com a diferença que um buscaria o beneficiamento de bens primários e o outro na
exportação quase intacta dos mesmos). Outra convergência se encontra na orientação
financeira-exportadora, com foco na inserção internacional e o entendimento do Estado como
um ator protagonista na tentativa de buscar competir no mercado global, por meio de
empresas estatais ou semi-estatais (MILANEZ; SANTOS, 2013).
Milanez e Santos (2013) argumentam que o neodesenvolvimentismo brasileiro não foi
capaz de alcançar os resultados que propunha devido a uma série de fatores, tal qual a
inserção do setor secundário brasileiro no comércio internacional, uma vez que nesse já
existia indústria com processos mais avançados e maior dominação das transações mercantis,
à exemplo da China. A constante alternância de foco na estruturação de prioridades
estratégicas para o desenvolvimento contribuiu para o empecilho às pretensões
neodesenvolvimentistas, à exemplo de projetos como o do Grande Carajás. O projeto previa
uma complexa e longa cadeia produtiva desde a extração até o manufaturamento intensivo de
ferro, operacionalizado por metalúrgicas e fábricas de bens de capitais e bens finais. Contudo
ao longo de 30 anos a atividade foi consolidada apenas em torno da extração e exportação do
minério.
A manutenção de núcleos de resistências neoliberais em centros de decisões do governo
aliam-se aos fatores anteriores no impedimento do pleno alcance dos objetivos
neodesenvolvimentisatas. Facilitaram o fortalecimento de setores nos quais o Brasil já
possuía vantagem comparativa e que permitia através da orientação exportadora a rápida
entrada de divisas garantindo o pagamento da dívida pública.
De tal maneira ocorreu uma crescente participação da exploração de commodities no
PIB brasileiro, em detrimento de outros setores. Tal contexto implica que as estratégias
adotadas para o neodesenvolvimentismo brasileiro estivessem gerando resultados bastante
semelhantes com os do neoextrativismo (MILANEZ; SANTOS, 2013). Assim percebe-se que
os efeitos das estratégias de desenvolvimento latinoamericanas apontam em alguma medida
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para uma continuidade entre as políticas neoliberais e as progressistas em maior medida do
que uma absoluta ruptura.
O ideário do liberalismo econômico e político é reeditado em sua versão neoliberal a
partir do surgimento de modelos construídos pelas práticas de Margaret Thatcher no final dos
anos 1970 e Reagan no início dos anos 1980 e alavancados pela globalização que começa a se
acelerar em tal período. Nesse contexto se estabelece o paradigma que flexibiliza as relações
mercadológicas (nos governantes citados isso significou o combate ao poder sindical), adota
medidas de diminuição do Estado - tal qual outras características neoliberais citadas
anteriormente - e se constitui através dos pilares da “liberdade” e de “mercado”, assim como
princípios adotados em Hayek e Friedman (LEME, 2010).
A globalização constitui-se num fenômeno amplo de padronização de valores, de
costumes e de consumo em esfera mundial, o que alavancou e disseminou tais ideais pelo
globo. Contudo o dinamismo da globalização não tem resultado em equidade
político-econômica nem cultural (LEME, 2010). Nesse sentido a pressão posta aos Estados
latinoamericanos, anteriormente citada, se faz coerente com a sistematização de uma
economia-mundo cada vez mais integrada a qual exige que toda a cadeia produtiva capitalista
atenda às expectativas exigidas pela dinâmica hegemônica do mercado internacional.
A América Latina ao se inserir nessa lógica passa a fluir sua economia via atendimento
das demandas do comércio exterior, assumindo o papel de um dos mais importantes
provedores de matéria prima para os avanços tecnológicos em operação no mundo
globalizado. Contudo, com a emergência da onda rosa houve a manutenção da estrutura
sistêmica na qual o continente está inserido na divisão internacional do trabalho.
É fato que a ascensão de governos progressistas provocou mudanças substanciais no
que diz respeito a exploração de produtos primários no continente, sobretudo no que diz
respeito a maior ingerência direta ou indireta do Estado. Em ambos os casos, seja a
exploração ocorrida por meio de empresas estatais, seja por empresas privadas, a lógica
mercadológica de maximização de proveitos e externalização de impactos sócio-ambientais
permanece. De tal forma, nesse contexto, o empresariado transnacional não desaparece, mas
ressurge sobre outras formas de associação, como nos contratos de prestações de serviços ou
nas joint ventures p ara a comercialização (GUDYNAS, 2012), como se refletiu no caso da
Samarco: uma joint venture entre a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.
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Balestro e Monteiro (2019) argumentam que: “As experiências da ‘onda rosa’ não
questionaram o
poderiam

capitalismo

conduzir

propriamente dito, mas

a mudanças

institucionais

apontavam

reformas

que

nestes capitalismos”. Apontam porém

para as mudanças mais recentes na política regional como a emergência de governos
relativamente identificados com os ideais neoliberais, ainda que em contextos diferentes, de
maneira que tenham emergidos da resiliência neoliberal existente. Afirma-se que a crise de
2008 afetou intensivamente o ciclo do boom das commodities minando as margens que
haviam para o aumento de gastos sociais e elevação real do salário mínimo.

1.4 - Composições Estatais e uma Análise Comparativa Do Cenário Regional

A América Latina e o Caribe possuem laços com o extrativismo os quais foram
herdados desde os tempos coloniais. Em suas muitas faces a produção extrativa motivou a
entrada de estrangeiros no continente em um primeiro momento, enriquecendo os países
colonizadores, e se consolidou como principal atividade produtiva da região, se mantendo ao
longo da história como setor privilegiado da economia. Na última década a atividade
extrativista cresceu exponencialmente devido a alta dos preços gerados pelo aquecimento da
economia global, o período ficou conhecido como o boom d as commodities.
Nesse período houve, de forma geral, uma intensificação da atividade extrativa no
continente, o que resultou em um crescimento da participação desse setor no PIB regional,
dentre eles o da mineração, como é demonstrado no Gráfico 1.
Gráfico 1 - Percentual da Mineração no PIB da América Laina e Caribe
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Fonte: CEPAL
O gráfico anterior demonstra uma tendência generalizada da performance e da
centralidade do setor da mineração para a América Latina, destacando a retração ocorrida na
década de 1990 em um contexto neoliberal, a retomada a partir do final dessa década e
começo do século XXI, os efeitos da crise de 2008 que reverberam em 2009 e ainda a queda
significativa no começo do decênio de 2010 em um momento de fim do superciclo de
commodities. Vale ressaltar que o cálculo da porcentagem desse dado é feito sobre o PIB total
da América Latina, e como Brasil e México concentram grande parte desse indicador pode-se
apreender que em números absolutos o percentual regional se aproxime do praticado nesses
dois países. O Gráfico 2 apresenta uma variedade de países selecionados no qual percebe-se
diferentes cenários de impacto da atividade mineral para a composição macroeconômica, mas
que ainda refletem as tendências gerais apresentadas nos Gráfico 1.
Gráfico 2 - Participação da Mineração no PIB de Países da América Latina
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Fonte: CEPAL
Como abordado anteriormente e é retificado pelo Gráfico 2, a primeira década do
século XXI marcou na América Latina a ascensão de governos progressistas e a
intensificação e maior impacto econômico da atividade extrativa. Um caso emblemático
ocorreu no Equador de Rafael Correa, o qual dentre os líderes dos governos progressistas da
região era um dos mais identificados com a pauta ambiental, participou da elaboração da
nova constituição equatoriana na qual promulga os direitos da natureza e foi eleito com o
discurso de que o território estava sendo entregue as transnacionais mineiras. No entanto, um
ano após a proclamação da nova constituição, em 2009 apoiou uma nova lei para a mineração
e para o manejo da água que estava articulada aos interesses das corporações extrativistas
(ARÁOZ, 2020), justamente no momento pós crise no qual a participação da atividade no
PIB recua de quase 15 pontos percentuais para pouco mais de 8%, como aponta o gráfico
anterior.
Corrêa se posicionou de forma incisiva desde então sobre a mineração, acusou os que
lutavam contra os projetos mineiro de violentos que agiam contra o interesse de
desenvolvimento nacional. Categorizando os defensores ambientais como ingênuos que não
dimensionam a imprescindibilidade do extrativismo mineral para o desenvolvimento do país
(ARÁOZ, 2020), o presidente equatoriano compôs um movimento regional que buscara
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intensificar as atividades extrativas na região pós crise de 2008, como se demonstra a
tendência do continente no Gráfico 3.
Gráfico 3 - Exportação de Produtos Agrícolas e Minerais na América Latina

Fonte: CEPAL
A ideia de desenvolvimento impulsionada pela atividade extrativa mineral se
disseminou por diferentes governos da América Latina ao longo do século XXI, além do
Equador, a Argentina dos governos Kirchner aprofundou o apoio estatal à mineração, que no
país é majoritariamente controlada por corporações transnacionais, alegando uma relação
lógica entre a extração de riquezas do solo com o enriquecimento do país. Na Colômbia,
apesar do governo de Juan Manuel Santos não se identificar tanto com as pautas
progressistas, o presidente defendeu a mineração como carro chefe do desenvolvimento
social do país. No Peru Humala foi eleito com discursos de defesas das águas e dos recursos
naturais, mas enquanto esteve no governo incentivou ações como a violenta ofensiva do
Estado e da empresa Yanacocha sobre a comunidade de Cajamarca, deixando centenas de
feridos e quatro mortos (ARÁOZ, 2020).
A intensificação do setor mineiro demonstrada no Gráfico 3 provocou o aumento
significativo de bens naturais extraídos em forma de produtos primários, ampliando o número
de projetos e sua capacidade produtiva pelas empresas do setor. No mesmo ritmo se tornou
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crescente o número de grupos e comunidades impactados pelos efeitos das atividades
extrativas, os quais vêm sendo um fator que provoca inúmeros conflitos. A Figura 1 apresenta
uma ilustração da dispersão quantitativa dos conflitos sociais causados pelos projetos de
mineração na América Latina e Caribe.
Figura 1 - Disseminação de Conflitos de Mineração na América Latina e Caribe

Fonte: GRISUL, 2018. p. 3
A Figura 1 demonstra a capilaridade do problema dos conflitos causados pela
mineração no território latinoamericano. Esse fator é apresentado com maior detalhamento no
Quadro 1,
Quadro 1 - Distribuição de Conflitos e Criminalização na América Latina
Países
Argentina

Conflitos

Projetos

Criminalização

28

46

9

Belize

1

Bolívia

10

13

2

Brasil

26

44

1

Chile

49

112

7

51

Colômbia

19

48

Costa Rica

2

3

Cuba

19

1

Ecuador

9

9

24

El Salvador

3

2

6

Guatemala

10

10

23

Guyana

2

Guayana Francesa

1

1

Honduras

6

5

17

México

54

92

52

Nicarágua

7

6

3

Panamá

7

7

1

Paraguay

1

1

Perú

42

82

76

República Dominicana

3

4

1

Suriname

1

Trinidad y Tobago

1

1

Uruguay

1

2

1

Venezuela

2

5

1

281

498

243

Total

Fonte: OCMAL

13

O avanço das investidas contra ativistas ambientais e defensores da terra têm assumido
protagonismo nas disputas pelo território e seu manejo ocasionadas pelo extrativismo na
América Latina, ao menos é o que demonstra os últimos relatórios da Global Witness14. Tais
relatórios avaliam o panorama de violência letal infligida aos defensores do meio ambiente
pelo mundo desde 2012. Um dos dados mais alarmantes em suas últimas edições diz respeito
ao fato de que a maioria dos casos de assassinatos a ambientalistas ocorre no continente
latino americano, bem como o extrativismo aparece na liderança de categoria de disputa
ambiental onde ocorre mais mortes.
Quadro 2 - Assassinatos Relacionados ao Extrativismo no Planeta
Setor

Nº de Assassinatos

Mineração e Extrativismo

50

Agronegócio

34

Disponível em: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/
Disponível em:
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
13
14

52

Exploração de Madeira

24

Substituição de cultivo ilegal

14

Reforma Agrária

13

Água e barragens

6

Caça Furtiva

4

Pesca

1

Outros

9

Sem conexão evidente a algum setor

71

Fonte: Global Witness
Segundo o relatório mais recente da Global Witness, 2019 foi um ano recorde em
número de assassinatos de defensores do meio ambiente para o planeta, com 212 óbitos. Essa
parece ser a tendência ao se comparar com relatórios anteriores. O documento especifica a
mineração como a principal causa para os assassinatos, sendo responsável por 50 mortes. O
relatório aponta ainda que cerca de ⅔ dos casos ocorreram na América Latina, reafirmando a
posição de região mais perigosa para defensores de meio ambiente, como ocorre desde 2012,
sendo o Brasil o país que concentra mais assassinatos de ecologistas no mundo desde 2014
Quadro 3 - Distribuição de Assassinatos por País
País

Nº de Assassinatos

Colômbia

64

Filipinas

43

Brasil

24

México

18

Honduras

14

Guatemala

12

Venezuela

8

India

6

Nicarágua

5

Indonésia

3

República Democrática do Congo

2

Burkina Faso

2

Romênia

2

Cazaquistão

2

Uganda

1

Peru

1

Cambodia

1

53

Bolívia

1

Ghana

1

Quênia

1

Costa Rica

1

Fonte: Global Witness
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CAPÍTULO II - Mineração Brasileira
Introdução
As expectativas da colonização ibérica na América Latina se sustentavam na geração de
riqueza para seus reinados através da extração de metais preciosos, contudo, em um primeiro
momento, apenas os espanhóis foram bem sucedidos nessa tarefa. No caso português o
grande sucesso de sua extensa colônia tropical viria da utilização do solo, pela agricultura
(AB’SABER, 2003). Não foi até o século XVIII então que a exploração mineral no Brasil
ganhou fôlego e cresceu em importância no cenário sócio-econômico do país.
O século XVIII marca a consolidação da interiorização do território nacional. Após
diversas missões expedicionárias, “os bandeirantes transformam-se em mineradores e fundam
arraiais, logo

engrossados

por toda casta de gente. Povoa-se a faixa central

Minas-Goiás-Cuiabá e delineia-se a fronteira do Mato Grosso” (CUNHA, 2003. p. 35). De
fato a busca pelo ouro em Minas Gerais causou um fluxo migratório inédito para o território
brasileiro, sobretudo no que diz respeito a chegada de portugueses no país. Devido às
características da exploração de metais na região, que consistia na extração do metal de
aluvião que se encontrava depositado no fundo dos rios, muitas pessoas puderam investir na
mineração por não requerer grandes somas de recursos iniciais. A população européia no
Brasil pode ter chegado a dobrar no decorrer desse século (FURTADO, 2003).
O intenso fluxo de migrações, contudo, não se concentrou apenas naquele vindo da
Europa, mas a realocação de pessoas dentro do território brasileiro também foi considerável.
A exploração do ouro e diamantes em minas gerais se deu em um momento de queda da
produção açucareira no nordeste, e sua descoberta influenciou de modo decisivo no
alocamento populacional, bem como nas dinâmicas da relação entre mercado interno e
externo, resultando na constituição de uma sociedade diferente daquelas já conhecidas na
Colônia e ligadas principalmente à atividade agro-exportadora (PAIVA, 1996).
A economia mineira que surgia a partir do século XVIII apresentou diferenças
marcantes em relação aos modelos agrários anteriores. A começar pela forma de trabalho, a
mineração contava com a mescla entre trabalho escravo e trabalhadores livres, que além do
equilíbrio em proporções numéricas, os escravos gozavam de maior flexibilidade na
organização laboral e inserção em um cenário mais complexo (a muitos era permitido o
trabalho mediante ao pagamento de quantia fixa a seus proprietários, o que lhes permitia
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eventualmente comprar sua liberdade). O destaque social atribuído ao homem livre é outra
importante diferença para outros modelos de produção da época. Nas economia
essencialmente agrárias o indivíduo que não possuía recursos o suficiente para constituir um
engenho se encontrava estagnado no espectro das classes sociais, ao passo que a atividade
mineira proporcionava um eventual enriquecimento desde investimentos muito baixos, como
a extração de metais preciosos pelas próprias mãos (FURTADO, 2003).
A natureza mesma da empresa mineira não permitia uma ligação à terra do tipo da
que prevalecia nas regiões açucareiras. O capital fixo era reduzido, pois a vida de
uma lavra era sempre algo incerto. A empresa estava organizada de forma a poder
deslocar-se em tempo relativamente curto. Por outro lado, a elevada lucratividade
do negócio induzia a concentrar na própria mineração todos os recursos disponíveis.
A combinação desses dois fatores - incerteza e correspondente mobilidade da
empresa, alta lucratividade e correspondente especialização - marca a organização
de toda a economia mineira. Sendo a lucratividade maior na etapa inicial da
mineração, em cada região, a excessiva concentração de recursos nos trabalhos
mineratórios conduzia sempre a grandes dificuldades de abastecimento. A fome
acompanhava sempre a riqueza nas regiões do ouro. A elevação dos preços dos
alimentos e dos animais de transporte nas regiões vizinhas constituiu o mecanismo
de irradiação dos benefícios econômicos da mineração. (FURTADO, 2003. p. 80)

O trecho de Furtado (2003) acima demonstra sumariamente as características e
peculiaridades da economia mineira do século XVIII. Vale ainda ressaltar, segundo o autor,
que tal modelo produziu efeitos que vão além dos trabalhadores que atuavam nos rios ou dos
empresários que comandavam as lavras, na realidade a atividade mineral provocou em certo
nível a integração de setores da economia que outrora sobreviviam isoladamente e
dependentes da exportação de seus produtos. Gado, do nordeste e do sul, abasteceu a região
central do país, fazendo seus preços elevarem. De forma geral, todas as mercadorias que
abasteciam a região de exploração de metais, as quais majoritariamente vinham de outras
regiões, percorriam longos e montanhosos caminhos, aquecendo o comércio de transporte tal
qual a produção de mulas e outros animais de carga.
Tais fatores implicaram em alguma medida na monetização da economia e no
aquecimento do mercado interno, movimentando renda para além das firmas mineradoras.
Uma balança comercial mais favorável que a da economia açucareira, por exemplo, “a menor
concentração da renda, elevados custos de transporte inerentes a uma atividade econômica
afastada do litoral contribuíram para modificar a composição da procura em favor dos bens
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de consumo corrente.” (COUTINHO, 2008. p. 365). Somado a isso, a passagem de
exploração do ouro de aluvião para aquele extraído em morros, fez com que as firmas se
estabelecessem de forma mais duradoura nos locais de exploração, os quais passaram a
necessitar de uma maior estrutura. Assim comunidades foram constituídas em torno das
firmas mineiras, vilas foram formadas junto com capelas, atividades agricultoras e comércio
permanente e itinerante (PAIVA, 1996).
Ao final do século XVIII o ouro na região central do Brasil se torna escasso, o que
termina por enfraquecer toda a economia ligada a essa atividade extrativa. Apesar de
articulada com diversos setores e regiões do país, monetariamente interdependente e
consumidora de um mercado interno15, condições a primeira vista cruciais, a economia
mineira não acarretou na consolidação de uma produção manufatureira voltado para o
mercado interno. As explicações para esse fato são diversas, a princípio dá-se a explicação de
que as medidas restritivas da coroa portuguesa ao desenvolvimento da manufatura no Brasil
impediram o avanço do desenvolvimento endógeno.
Furtado (2003) critica essa explicação argumentando que tais medidas tiveram poucos
efeitos concretos na economia do país. Por sua parte argumenta que a falta de capacidade
técnica dos imigrantes estabelecidos nas regiões das minas, associada aos desdobramentos do
tratado de Methuen16 adequam-se melhor para justificar o declínio do mercado regional. De
tal modo a persistência no investimento em minas de ouro a espera de uma nova grande
descoberta fez com que a economia decaísse e se distanciasse do protecionismo que
possibilitaria o desenvolvimento endógeno através da produção manufatureira, prorrogando a
dependências sobre as exportações.
Tais respostas de Furtado se demonstram insatisfatórias (COUTINHO, 2008), e outros
autores divergem substancialmente desses elementos. Furtado pouco se aprofunda no
desenrolar dos núcleos urbanos e produtivos remanescentes após o declínio da economia
voltada para exportação de minério, inclusive acusando um hiato no desenvolvimento
brasileiro até o ciclo do café. Contudo muitas vilas já na segunda metade do século XVIII
15

“Portanto, durante o século XVIII, além da mineração do ouro, havia em Minas uma gama variada
de atividades articuladas com setor minerador, tais como: engenhos para a produção de aguardente,
açúcar e rapadura, cultivo e transformação da mandioca, agricultura de milho importante inclusive
para o abastecimento das tropas: criação de gado no vale do São Francisco e do rio das Velhas para
atender à demanda da região mineradora, além de criação de porcos, carneiros, etc” (Paiva, 1996. p.
41).
16
Tratado que estabelecia relações comerciais entre os vinhos portugueses e os tecidos inglese.
Para maior elaboração ver BATISTA, 2014.
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passam a ser menos dependentes da exploração de ouro, demonstrando uma vocação pecuária
e de entreposto comercial. “Quando, no início do século XIX, a corte portuguesa é transferida
para o Rio de Janeiro, Minas assume gradualmente seu papel de província abastecedora”
(PAIVA, 1996. p. 45).
Não cabe todavia ao escopo deste trabalho dissecar as razões mais coerentes para o
atraso manufatureiro e a prorrogação de uma estratégia agrária-exportadora até a
industrialização na década de 1930. O que de fato interessou neste debate até aqui foi
perceber alguns desdobramentos econômicos e sociais da primeira grande exploração mineral
no Brasil para seu desenvolvimento.
Posteriormente a mineração só irá ganhar destaque no cenário econômico nacional
novamente ao final do século XIX, quando os garimpeiros já haviam desistido de encontrar
ouro em Minas Gerais e a exploração de minério de ferro (abundante na região) começa a
ganhar fôlego. “A descoberta de novos processos para a transformação do ferro em aço teve
consequências imediatas. O aço, uma liga de ferro e carbono mais maleável que o ferro
fundido, era essencial na produção de máquinas para as novas fábricas e vigas para a
construção civil” (VALE, 2012. p. 20).
Nesse período algumas empresas foram autorizadas a explorar o minério, sendo a
principal delas a Itabira Iron Ore Company, a qual posteriormente dará origem a Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD). Até o final do século XIX a legislação que imperava sobre a
exploração mineral datava de 1603 (Ordenações Filipinas), a qual mantinha a propriedade da
coroa sobre as riquezas do solo e subsolo, sofrendo adições legislativas que visavam
intensificar a exploração de recursos naturais (sem a distinção do por quem a lavra seria feita)
almejando maior arrecadação através dos impostos (LEONCY, 1997).
De tal forma o império brasileiro herdou as estruturas regulamentares para a exploração
do solo de seus antecedentes portugueses. Apenas no período republicano com o advento da
Constituição de 1891 que aconteceram mudanças no modelo de extração de recursos da terra,
onde se incorporou medidas inspiradas em políticas norte-americanas. A partir de então o
direito de exploração e propriedade dos recursos localizados no subsolo estavam associados
ao proprietário do solo, o que se chamou de regime de acessão17 (CORRÊA, 2018).

17

“ Partindo de uma noção ampla de propriedade, o modelo da acessão não fazia distinção entre
solo e subsolo - o que representaria uma limitação intolerável ao direito do proprietário -, constituindo
as riquezas do subsolo (jazidas e minas) um mero acessório do elemento principal (solo). Assim, o
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Segundo Corrêa (2018), os interesses que mobilizaram a mudança na regulamentação
da atividade mineira buscavam estimular a livre iniciativa em vista da fomentação das
exportações no setor. À época dessa constituição o cenário político se encontrava em disputa
pelo rumo do desenvolvimento nacional entre federalista, liberais, nacionalista (unionistas) e
conservadores. Na carta de 1891 prevaleceu os interesses de bancadas estaduais e grandes
agricultores que produziam para a exportação, sobrepondo então as expectativas de setores
industrializantes (CORRÊA, 2018).
Nota-se já que desde o princípio da república o tema do desenvolvimento gera disputa
política que coloca em confronto diferentes setores e interesses da sociedade, e demonstram
como tais disputas geram tensões como impedimentos à uma produção homogênea de
políticas e perspectivas de desenvolvimento.
A velha república (1889 - 1930) trouxe em sua carta magna grande influência
estadunidense para as estruturas do Estado brasileiro, dando às unidades federativas
autonomia política e reservando ao escopo federal a garantia de defesa nacional e a
estabilização entre os estados e interesses da agricultura exportadora. Conformou-se um
“federalismo competitivo” em um cenário de migração do polo dominante das elites cariocas
e nordestinas para os cafeicultores paulistas (COSTA, 2008).
O início do século XX foi palco de disputas dicotômicas como a da centralização /
descentralização do Estado e entre modernização / identidade nacional (PEREIRA DA
SILVA; VEIGA, 2017) onde os primeiros adotavam uma postura que buscava o avanço das
estruturas de produção capitalistas nacionais, passando pelo papel do Estado em modernizar o
país, culminando no nacional desenvolvimentismo. Os últimos estavam associados a
manutenção das elites agrárias-exportadoras, próximos à ideias federalistas e liberais, onde se
aceitava a vocação de produção primária brasileira, podendo ser caracterizada “como
tradicional, de vocação agrícola, de ideologia colonial e, acima de tudo, anti-industrializante”
(LEME, 2015. p. 501).
A regulação da atividade mineira refletiu tais disputas, aprovando-se em 1915 a “lei
Calógeras” que buscava flexibilizar o regime de acessão, determinando os casos em que as
riquezas do subsolos poderiam ser exploradas por outros que não o proprietário. Contudo em
1916 o novo código civil brasileiro estipulou ao proprietário do solo a garantia de seu
dono do solo o seria também em relação ao subsolo e, por conseqüência, dos bens minerais.”
(Leoncy, 1997. p. 6)
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conteúdo em toda sua altura e profundidade, retirando a validade da lei aprovada em ano
anterior (LEONCY, 1997).
Apesar da carta constitucional de cunho liberal apoiada pela elite agrário exportadora
brasileira, havia no país uma forte e crescente oposição nacionalista. A exploração do minério
de ferro demorou a ganhar proporções relevantes no quantitativo total, uma vez que no início
do século XX as dificuldades logística de transporte e manipulação eram grandes no país. A
inglesa Itabira Iron Ore foi uma das poucas companhias que conseguiam à época superar tais
dificuldades e concentrar a propriedade de grandes quantidades de jazidas. A empresa tinha
como objetivo principal a exportação do minério de ferro em estado cru, por isso, e por deter
um relativo monopólio de reservas centrais desse minério e da Estrada de Ferro
Vitória-Minas (única opção de escoamento portuário da região), a Itabira Iron Ore enfrentou
diversas dificuldades na implementação de suas atividades frente à uma oposição nacionalista
(VALE, 2012).
As disputas de interesses se realizaram no campo político até a década de 1930, quando
no governo de Getúlio Vargas se constitui um novo marco regulatório para o campo da
mineração. Em 1930 Vargas baixa um decreto estabelecendo a posse de novas jazidas
descobertas à propriedade da união, ato nitidamente inconstitucional, mas que dera o tom ao
posicionamento que viria ser adotado 4 anos mais tarde. A constituição de 1934 veio por
nacionalizar todas as jazidas minerais do território nacional, dando a união o pleno direito
sobre as mesmas, incluindo a possibilidade de concessionar as reservas à exploração e
aproveitamento privados.
A carta de 1934 permitia a concessão de exploração a estrangeiros, desde que fossem
vinculados a empresas organizadas no país, além de permitir a preferência de exploração ao
proprietário do solo, ou ainda a participação nos lucros resultantes da lavra. A Constituição
inaugurada em 1937 repetiu em linhas gerais as diretrizes para o setor mineiro, mas
estabeleceu que as empresas de mineração fossem constituídas exclusivamente por acionistas
brasileiros (LEONCY, 1997).
A partir da década de 1930 a percepção nacionalista dos recursos minerais ganha
protagonismo e dá o tom do marco regulatório mineiro, havendo sempre o Estado o direito
propietário final sobre os recursos do subsolo. Contudo, outros aspectos específicos terão
papel central na relação de ingerência estatal sobre os minérios, tal qual as concessões a
exploração privada, como veremos no item seguinte. A fase mais radical de nacionalização
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da exploração mineral termina em 1946, quando a nova Constituição Federal determina, em
linhas gerais, uma regulação semelhante àquela disposta em 1934, possibilitando a
exploração por estrangeiros.

2.1 Composição e alterações no setor da mineração
À época do desastre em Mariana a regulação do setor mineral estava concentrada à
nível federal no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), entidade subordinada
ao Ministério de Minas e Energia, criado ainda em 1934 durante o governo Vargas. Ao longo
de sua história o órgão teve relativa estabilidade estrutural, sendo o maior movimento
realizado o de incorporação ao ministério supracitado em 1960, data de sua fundação.
Contudo, a partir do final da década de 1980 com o advento da redemocratização, e sobretudo
na década de 1990 quando ocorre uma ampla reformulação do setor regulatório no Brasil, o
órgão passa por algumas alterações, sendo a principal delas a sua transformação em autarquia
18

federal, o que lhe proporcionou uma maior autonomia e permitiu a sua equiparação aos

demais modelos de agências regulatórias as quais surgiam na época. E assim a entidade se
manteve até recentemente ser extinta por completo, e em 2017 (já após o desastre) ter sido
fundada a Agência Nacional de Mineração (ANM), a qual ocupa atualmente essa função da
administração pública federal, seguida também por uma substituição do código brasileiro de
mineração em 2018.
Para além do DNPM há outras instituições federais e regionais que atuam no
processo de regulação e controle da atividade mineral. O próprio DNPM é descentralizado
por possuir uma superintendência em cada Estado do país, os quais executam grande parte de
suas funções. Vinculado ao Ministério de Minas e Energia há ainda a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM), destinada a realização do mapeamento geológico e atividades
afins. O Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) está vinculado ao ministério de ciência e
tecnologia, e destina-se ao desenvolvimento de pesquisa no campo da mineração com o
intuito da elaboração e aperfeiçoamento de tecnologias para a exploração, tratamento,
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Segundo o Glossário do STF, autarquia é: “Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com
capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante
controle administrativo exercido nos limites da lei”. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp?txtPesquisaLivre=AUTARQUIA.
Acessado em: 19/10/2020.
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beneficiamento e industrialização mineral, tendo a pretensão de ser o órgão técnico do
campo.
A Legislação sobre a área também passou por diversas alterações, mas também
concentrando seu ponto de inflexão na década de 1990. O código brasileiro de mineração
vigente durante o desastre foi criado pelo decreto-lei 227 de 1967, tendo sofrido alterações de
diversas naturezas ao longo de sua história, como aponta o quadro 1.
Quadro 4 - Principais leis e alterações para o setor mineral 1967 - 201819
Ano

MARCO LEGAL

1967

Decreto-Lei 227 (código de mineração)
Decreto-Lei 318 - altera 4 artigos do código: Renumerações e outras
disposições
Decreto-Lei 330 - altera o art. 90º: Revoga 3 parágrafos relativos a
minerais nucleares e radioativos

1968

Decreto 62934 - Aprova o código de mineração

1969

Decreto-Lei 1038 - revoga o art. 89ºdo código de mineração: dispunha
sobre registro especial

1976

Lei 6403 - altera 8 artigos do código

1978

Lei 6567 - revoga o art. 8º do código: dispunha sobre a exploração de
minerais a serem utilizados “in natura” e sobre regime especial para
exploração e o aproveitamento das substâncias minerais

1979

Lei 6634 - Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº
1.135, de 3 de dezembro de 1970

1981

Decreto-Lei 1865 - Dispõe sobre a ocupação provisória de imóveis para
pesquisa e lavra de substâncias minerais que contenham elementos
nucleares.

1982

Lei 7085 - altera os arts. 55º e 56º do código: Regulamenta a divisão
para a concessão de lavra e disposições sobre dívidas e credores

1988

Constituição Federal - Art. 22, VII delimita a competência legislativa
sobre mineração à União; Art. 23, VI combater a poluição ambiental
em qualquer de suas formas; Art. 24, XVIII responsabilização por dano
ambiental;
Lei 7677 - Cria a CETEM

19

O recorte temporal realizado levou em conta a vigência do código de mineração para o período do
desastre de Mariana (2015), uma vez que a partir de 2018 foi promulgado um novo código de
mineração. No ano de 2017 houve algumas alterações no código descrito no Quadro 1, contudo
tiveram seu período de vigência encerrada pois não chegaram a ser sancionadas. Como essas não
influenciaram legalmente no caso do rompimento da barragem de 2015, e não possuem mais
validade jurídica atualmente, considerei desnecessário sua inclusa na tabela acima.
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1989

Lei 7805 - Altera o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro
de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o
regime de matrícula
Lei 7886 - Regulamenta o art. 43 (o qual versa sobre os títulos
atributivos do direito minerário e seus prazos) do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
Lei 7990 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios,
compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios,
plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva
Decreto 97507 - Dispõe sobre licenciamento de atividade mineral, o
uso do mercúrio metálico e do cianeto em áreas de extração de ouro
Decreto 97634 - Dispõe sobre o controle da produção e da
comercialização de substância que comporta risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente

1990

Decreto 98812 - Regulamenta a Lei no 7.805
Lei 8001 - Define os percentuais da distribuição da compensaçã
financeira de que trata a Lei nº 7.990

1994

Lei 8901 - altera o art. 11º do código: Modifica a participação do
proprietário do solo nos resultados da lavra

1995

Lei 9055 - Disciplina a extração, industrialização, utilização,
comercialização e transporte do asbesto/ amianto e dos produtos que o
contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer
origem, utilizadas para o mesmo fim
EC Nº 6 - Revogou a diferença entre “empresa brasileira” e “empresa
brasileira de capital nacional” e permitiu a pesquisa e lavra de minérios
às empresas “constituídas sob a lei brasileira e que tenham sede e
administração no país”.

1996

Lei 9314 - altera 33 artigos do código de mineração

1997

Decreto 2350 - Regulamenta a Lei no 9.055
Decreto 2413 - Dispõe sobre as atribuições da Comissão Nacional de
Energia Nuclear nas atividades de industrialização, importação e
exportação de minerais e minérios de lítio e seus derivados.

1999

Lei 9827 - Altera o art. 2º do código: Diferencia a utilização mineral
por parte das entidades da organização direta e autárquica da União,
estados, distrito federal e municípios.
Lei 9832 - Proíbe o uso industrial de embalagens metálicas soldadas
com liga de chumbo e estanho para acondicionamento de gêneros
alimentícios, exceto para produtos secos ou desidratados.
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2000

Lei 9976 - Dispõe sobre a produção de cloro
Lei 9993 - Destina recursos da compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e pela
exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia.

Fonte: Senado Federal. Código de Mineração e Legislação correlata. Coleção ambiental,
2011.
O quadro acima revela um reflexo das transformações das interpretações de
governos e legislaturas sobre o modelo de mineração no país. As mudanças percebidas
possuem uma correlação direta com as mudanças ocorridas no debate político global, e como
se foi institucionalizado no Brasil. Ou seja, a disputa pela percepção de qual o papel do
Estado em relação com a economia e de qual deve ser a funcionalidade de suas dimensões
andam lado a lado com as transformações no debate do desenvolvimento tanto em seu plano
hegemônico quanto no plano mais crítico.
A própria criação do código brasileiro de mineração em 1967 está relacionada ao
estabelecimento da ditadura militar, e pressupõe a substituição do antigo regimento dado pelo
governo Vargas. Disso decorreu que a exploração mineral foi mais burocratizada em termos
de autorização e outorga, bem como pretendia uma maior participação no comércio
internacional, incluindo a possibilidade de exploração por empresas estrangeiras. O governo
militar considerava a mineração um setor estratǵico com alto grau de interesse, contudo
trata-se também de um setor de investimento altamente custoso, de forma que a atuação
estatal promovida a partir do código visou intensificar a atividade extrativa no âmbito
nacional através de maior atuação empresarial, mas sob o controle do governo.
A Constituição Federal (CF) de 1988 não extingue o DNPM (principal órgão de
regulação do setor), e tão pouco o decreto-lei 227, mas traz uma mudança substancial,
sobretudo no que diz respeito à dimensão de abrangência do Estado. Nela fica qualificada
como propriedade natural do Estado todos os recursos contidos no seu subsolo, tais como
petróleo, gás e o minério. Todavia seu artigo 176 ressalva a possibilidade de concessão
exploratória a agentes privados, desde que se arque com as devidas indenizações e tributações
à União, estados e municípios, caso seja considerado como de interesse público e estratégico
(à exceção do petróleo, gás natural e minerais radioativos). Tal disposição permite que o
Estado mantenha a titularidade dos bens minerais podendo retomá-los em dado momento,
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mas não o obriga a arcar com os custos exploratórios como o faz em setores totalmente
monopolizados como na extração do petróleo e de minerais nucleares.
Nesse escopo institucional o Estado brasileiro reflete o interesse em assegurar a
soberania sobre os bens naturais, ao passo que sustenta a importância do setor privado na
exploração mineral. Os conflitos produzidos a partir da atividade extrativista (mencionados
no capítulo anterior) reflete um constante tensionamento social centralizado na figura do
Estado que na maior parte dos casos articula ou decide as tentativas de resolução. Nesse
sentido as bases legais que constituem a regulamentação do setor extrativista explicitam as
contradições existentes de uma instituição que deve atender a interesses antagônicos. À
exemplo disso destaca-se o fato da CF produzir uma divergência entre o direito de
propriedade do solo e do subsolo, uma vez que na possibilidade de concessão de exploração
mineral à alguma entidade privada, significa que o poder público autoriza o manejo dos
recursos subterrâneos através de um solo que não pertence ao ator privado. Assim se instala
inevitavelmente uma fonte de conflitos entre direitos e interesses diversos e, a grande maioria
das vezes antagônicos (SCOTTO, 2013).
A década de 1990 ficou marcada por um cenário político neoliberal com a adoção de
diretrizes do Consenso de Washington. O governo do Fernando Henrique Cardoso foi
responsável por uma série de reformas do Estado, em especial no que diz respeito a
privatizações e modificações no campo regulatório. Dentre esses últimos se destacam a
reforma do setor elétrico e o de telecomunicações, mas vale ressaltar ainda as mudanças
ocorridas nos setores de infraestrutura e de mineração. Esse último é dada pelo privatização
da companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e pela promulgação da lei 9314 de 1996, a qual
significava uma pequena reforma no código de mineração (como aponta o Quadro 4 ele altera
33 artigos do mesmo), porém dá continuidade ao DNPM.
No que diz respeito à legislação que regulamentou a atividade extrativista nota-se de
forma generalizada a pretensão de desburocratizar o setor, que se deu pela agilização do
processo de outorga através de portarias e a transmissibilidade do título minerário. Dentre
outros fatores destacam-se a ampliação do prazo de prorrogação de pesquisa, a penalização
por multa para os casos de não realização do relatório final de pesquisa em no tempo
determinado ao invés da vedação da outorga de novas autorizações e a determinação da
possibilidade de sobrestamento da outorga do título de concessão de lavra, por prazo
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determinado e a requerimento fundamentado do interessado, em face da superveniência de
fatores conjunturais adversos (COSTA, 2015).
O processo de reforma do setor de regulamentação no Brasil está fortemente
vinculado às privatizações, as quais criam a necessidade de organismos que possam regular a
exploração, distribuição e concorrência desses. Tal aspecto demonstra uma transição da
característica empreendedora do Estado para uma reguladora, que traz consigo alguns
problemas, já que a ausência de capital privado, de fontes de financiamento e a instabilidade
macroeconômica que obrigaram o Estado a assumir funções produtivas por décadas são
problemas que ainda não foram inteiramente equacionados (SALGADO, 2003). Isso significa
que a regulação técnica e econômica passa a ser exercida através de entidades que possuem
autonomia decisória, operacional e orçamentária
Leme (2011) argumenta que a segmentação em 3 fases do processo de instauração
de agências reguladoras demonstra um caráter reativo do governo brasileiro, que estaria
disposto a atender à pressão produzida por determinados setores do mercado. Nessa
perspectiva o Estado não atua a partir de uma análise macroeconômica que visa a
modificação necessária de determinado setor, mas está altamente influenciado pelo cenário
político internacional.
A lógica de implementação de tais políticas visava um desenvolvimento econômico
baseado no fomento da iniciativa privada, internacionalização financeira e a ressignificação
da participação estatal no plano econômico. Os argumentos que a sustentavam passavam por
dinamizar o mercado permitindo-o maior mobilidade de agência, o que, por seu caráter de
maior eficiência, capacidade técnica, racional, lucrativa e agilidade, permitiria um
aquecimento generalizado da economia, tendo em vista a retirada dos entraves estabelecidos
pela atuação ativa do Estado em determinados setores produtivos, beneficiando a sociedade
como um todo.
A primeira década do século XXI ficou caracterizada por uma certa estagnação deste
fluxo de regulamentações e privatizações da década anterior no setor da mineração. Isso se
deu muito em conta do fato da ascensão de partidos com discursos mais progressistas,
voltados para a assistência social, no continente latino americano, o que ficou conhecido
como “onda rosa”. Outro fato determinante que marcou a década foi um crescimento
acelerado da economia chinesa, a qual passou a investir em larga escala em infraestrutura e
tecnologia, se tornando um importador massivo dos recursos naturais do continente, em
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especial o Brasil. Por sua vez, o país se encontrava em um momento propício ao crescimento
econômico, o que ocorreu após algum período de sucessivas crises, ficando conhecido como
o boom das commodities.
Com o aumento da demanda e no preço as empresas extrativistas não exitaram em
intensificar sua produção, e o governo em garantir as condições necessárias para a
exploração. Tradicionalmente os recursos naturais são considerados elementos de
importância estratégica para o desenvolvimento nacional e fonte de esperança para um futuro
próspero. Entre 2005 e 2011 o manejo das commodities teve papel de destaque na economia
brasileira representando um dos momentos mais lucrativos para o histórico do setor, o que
reverberou na ampliação de outras atividades produtivas, como os de infraestrutura e
construção civil, além do investimento em programas sociais que em alguma medida atuavam
na redistribuição de renda.

2.2 - A centralidade da Vale para a mineração brasileira
Assim como mencionado anteriormente a Companhia Vale do Rio Doce surge em
1942 a partir da Itabira Iron Ore Company, em um contexto de longos anos de intensa
disputas acerca da atividade produtiva dessa última. As dificuldades relativas à
implementação da atividade produtiva da companhia no início do século XX girava em torno
da finalidade dada ao minério, que no caso da empresa de capital inglês seria a exportação.
Em um primeiro momento pelo governo mineiro (na figura de Arthur Bernardes), e
posteriormente com o avanço de um ideal de desenvolvimento nacionalista no âmbito federal,
diversos setores governamentais pressionaram a Itabira para voltar ao menos parte de sua
produção à siderurgia nacional, destoando dos objetivos da empresa. O embate entre a
instituição e as regulações estatais limitaram ao mínimo os níveis de explorações das jazidas
que detinham, e apenas em 1942 termina os maiores entraves para a exploração quando se
fundem a Itabira Iron Ore Company e a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia
S.A. (cujo fundador e acionista majoritário era Percival Farquhar, presidente da Itabira) e
criam a Companhia Vale do Rio Doce (VALE, 2012).
A criação da CVRD concedeu ao Estado o direito pleno sobre o monopólio
constituído pelas jazidas da região de Itabira e sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas
(EFVM), única via de escoamento de minério da região. Tal fator ocorre em um contexto pós
criação da Companhia Siderúrgica Nacional e outras políticas nacional desenvolvimentistas,
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de forma que corroborou para a perspectiva de fomento às substituições de importações e às
indústrias de base predominante no governo federal. A inauguração da CVRD também teve
papel importante no cenário político-econômico internacional, já que em meio a segunda
guerra mundial o minério de ferro extraído do Brasil seria uma relevante fonte que
alimentaria a indústria bélica externa.
À época já ocorria pressão norte americana para a entrada do Brasil na guerra, além
da participação do governo estadunidense na criação da CSN, também houve um movimento
ativo para a criação da CVRD, celebrado através dos Acordos de Washington junto ao
governo britânico. O acordo propunha que o Reino Unido cedesse, sem ônus ao governo
brasileiro, as jazidas adquiridas da Itabira Iron Ore Co. e os EUA financiasse por meio do
Eximbank a compra de maquinário, norte americano, para produção mineira com US$14
milhões. “O pacote, de um modo geral, tinha como objetivo assegurar produção, transporte e
exportação de 1,5 milhão de toneladas anuais, a serem compradas, em partes iguais, pelos
Estados Unidos e pela Inglaterra, por um prazo de três anos, a preços bastante inferiores aos
de mercado.” (VALE, 2012. p. 50).
A influência norte americana na mineração brasileira desse período se torna nítida
quando a CVRD mobiliza financiamentos, consultoria técnica (tal qual pela empresa PKBD)
e compra de materiais produtivos e logísticos do mercado dos EUA. Em sua primeira
composição oficial (estabelecida após a primeira assembléia geral em 1943) a companhia
alocou no segundo escalão (apenas abaixo da presidência) dois representantes estadunidenses
em nome do banco Eximbank. Contudo após a segunda guerra mundial, o direito exclusivo
de compra do minério de ferro da CVRD por EUA e Inglaterra termina, o que trouxe, por um
lado, a queda das exportações (principal destino produtivo da companhia), e por outro fez
com que se buscasse uma maior diversificação de mercado consumidor.
A segunda diretoria formada na CVRD ocorreu em 1946 em meio à crise gerada
pela baixa demanda e preço do minério (uma vez que o mercado europeu não buscava mais
grandes quantias de materiais para sua indústria bélica), que apesar do fim do vínculo de
exclusividade contratual, contou com diversos cargos cedidos a norte americanos. A conexão
da companhia com o banco Eximbank era vital para o financiamento de suas atividades,
contudo a crescente tentativa de interferência e aumento de poder decisório na empresa era
tida com maus olhos.
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Com a reforma administrativa ocorrida em 1950 na CVRD diminuiu-se a capacidade
de interferência dos representantes do Eximbank, trazendo insatisfação ao banco e
culminando na retirada desses funcionários norte americanos da diretoria, bem como na
declaração de desinteresse de negócios futuros entre as partes. A gradual diminuição da
participação estadunidense na mineração brasileira se fez perceber também em outros
campos, como na participação das exportações.
Durante boa parte do século XX os EUA foram o maior parceiro comercial do
Brasil, o que se dava também no setor mineiro em dado momento. A europa ocidental foi por
algum tempo a única alternativa ao mercado norte americano, mas que devido aos efeitos do
pós guerra deixou a América do Norte como quase exclusivos compradores (com uma
pequena participação do Canadá). Na década de 1950 a exportação do minério brasileiro era
quase inteiramente absorvida pelos EUA, acentuando a dependência da CVRD à esse capital
(somado às relações ainda mantidas com o Eximbank) e a aproximação da política externa
brasileira com o país.
Gráfico 4

- Principais

Destinos de Exportação da CVRD (1948 - 1952)

Fonte: Vale, 2012.
No decorrer da década de 1950 o destino final do minério de ferro brasileiro passaria
a ser cada vez menos os EUA por conta de um conjunto de fatores. O Governo Dutra (1900 e
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bolinha) adotou um posicionamento liberal em diversos setores da economia (sobretudo em
comparação ao seu antecessor), o que foi refletido no posicionamento da CVRD em relação a
diversificação de mercados consumidores. Algumas questões técnicas da siderurgia norte
americana permitiu o país consumir o produto extraído de seu próprio subsolo. Por último um
dos novos mercados explorados pela CVRD era o leste europeu, o que em tempos de auge da
guerra fria foi tida com maus olho pelo governo dos EUA, assim como por setores internos
mais conservadores. A ideia da companhia era superar as dificuldades impostas por maior
concorrência no mercado internacional de novos centros exportadores de minério de ferro
com vantagens geográficas, como o próprio EUA, mais perto da Europa (principal mercado
mundial em tempos de reconstrução) (Vale, 2012).
Gráfico 5

- Principais

Destinos de Exportação da CVRD (1954 - 1960)

Fonte: VALE, 2012
Os anos de 1960 acentuaram a tendência da diversificação de mercado, reduzindo
cada vez mais o peso do papel norte americano no consumo da CVRD.
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Gráfico 6

- Principais

Destinos de Exportação da CVRD (1961 - 1967)

Fonte: Vale, 2012
Outro aspecto relevante para a compreensão da importância da CVRD na mineração
brasileira se dá pelo seu peso nas exportações do minério de ferro. O desenrolar desde uma
companhia iniciante até um papel dominante no comércio de exportação do minério nacional
não acontece de forma lenta ou gradual, logo a empresa assume percentuais significativos
nesses indicadores. O gráfico abaixo demonstra a crescente importância da CVRD nas
exportações, bem como o aumento quantitativo de minério explorado ao longo dos anos.
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Fonte: Vale, 2012
Na década de 1950 o processo de diversificação de mercado consumidor conduziu
ao aumento significativo das vendas da CVRD para o exterior, bem como seu peso no
balanço nacional, sobretudo na primeira metade da década. Vale ainda ressaltar que nesse
decênio a empresa passa a investir mais na siderurgia nacional buscando a menor
dependência das exportações e das oscilações de preço no mercado mundial. “Em 1959, era
acionista de quatro empresas siderúrgicas: a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas),
a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) e a
Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi)” (Vale, 2012. p. 83).
Gráfico
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Fonte: Vale, 2012
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A mineração da primeira metade da década de 1960 foi planejada pelo governo
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que com o slogan “50 anos em 5” buscou
acelerar o avanço da industrialização e do desenvolvimento nacional, contando com a
relevante entrada de capital estrangeiro no país. Esse viés liberal se fez presente em diversos
setores da economia, incluindo o da mineração, onde o governo propôs o aumento
significativo de exportações, para 6 milhões de toneladas de minério de ferro. Para que tal
feito se concretizasse um grupo foi montado com o objetivo de estudar e viabilizar essa meta,
o Grupo de Exportação de Minério de Ferro (GEMF) contava com os mesmos representantes
que realizaram uma análise anteriormente sobre a possibilidade de concretização de tal
objetivo a pedido do governo federal, sendo membros do BNDE, CVRD e DNPM. Em suma
o grupo alertou para a imprescindibilidade de investimento estrangeiro na produção, uma vez
que os custos para tal aumento seriam muito altos, envolvendo uma profunda ampliação e
reforma no setor estrutural, logístico e de transporte (como estrada de ferro e portos) (VALE,
2012).
Gráfico
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Fonte: Vale, 2012.
Se há uma palavra para definir as pretensões da CVRD para os anos 1960, é
exportação. Entre 1961 e 1967, o minério de ferro exportado passa de 6,1 milhões
de toneladas para quase 11 milhões. A Companhia, como um todo – desde o ferro
retirado das minas, os trilhos dos trens, até os investimentos –, apontava para o
Terminal. Houve um salto. No fim desse período, a Vale já era uma das maiores
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exportadoras do mundo, comercializando 26 tipos diferentes de minérios. (VALE,
2012. p. 104)

No final da década de 1950 e ao longo da década de 1960 uma grande disputa de
visões acerca de capitais privados na exploração mineral se fez presente. Junto aos
investimentos, Juscelino Kubitschek incentivou também a atividade estrangeira na
mineração, destacando-se a HANH. Contudo no começo da década de 1960 o governo
liderado por João Goulart caminhou no sentido oposto, impedindo a atuação de empresas
estrangeiras no setor e. Em vista disso a CVRD se manteve com índices absolutos no
percentual relativo a exportação do minério de ferro. Contudo, a inauguração do governo
militar em 1964 se aproximou de uma política liberalizante ao acesso à explotação de
minérios, bem como a utilização de redes de infraestrutura pública já existente ligadas à
CVRD.
Essa mudança no viés político se percebeu na diminuição da participação da CVRD
ao longo da década, e gerou controvérsia em diversos setores da sociedade, incluindo a
insatisfação da própria diretoria da companhia. As diretrizes iniciais do governo militar
faziam com que: “Enquanto a CVRD teria todos os ônus de construir, manter e equipar sua
ferrovia e porto, seus competidores teriam as vantagens preconizadas pela política sugerida,
consubstanciadas no setor ferroviário e [...] no setor portuário” (VALE, 2012. p. 123). É
relevante destacar que a insatisfação decorrente da injusta concorrência mobilizou a
companhia em atuar na disputa pelos marcos regulatórios da mineração nacional.
Ao final da década de 1960 e na primeira metade de 1970 a CVRD experimentou
um aumento exponêncial de sua atividade, chegando ao ponto de se tornar a maior
exportadora de minério de ferro do mundo20. A alta em preço e demanda do minério
ocorreram em um momento de boom da siderurgia, sendo influenciado por fatores como o
avanço industrial nas economias europeias e asiáticas, bem como o declínio produtivo de
países ricos (tal qual os EUA) que buscavam preservar seu meio ambiente e o consequente
investimento de tais países no extrativismo periférico.
O peso médio das vendas da CVRD no total do minério de ferro e pelotas
comercializado pelo Brasil entre 1968 e 1978 foi ligeiramente superior ao
observado no período 1961-1967, passando de 73,5% para 74,9%. Não foi apenas a
Vale – de longe a maior exportadora brasileira de ferro – que registrou um enorme
incremento no volume do seu comércio externo. As três maiores mineradoras de
20

dar referência
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ferro estrangeiras em operação no Brasil – a MBR, a Samitri e a Ferteco – também
apresentaram um crescimento extraordinário em suas vendas para o exterior em
decorrência da nova divisão das especializações produtivas entre países
desenvolvidos e países emergentes. A primeira respondeu por aproximadamente
12% do minério de ferro exportado pelo país no período, cabendo às outras duas
pouco mais de 5% cada uma. (VALE, 2012. p. 146)

Gráfico 10 - Exportações CVRD (1968 - 1978)

Fonte: Vale, 2012
Essa década fixou a companhia como uma grande exportadora transoceânica, tendo
os crescentes índices de exportações favorecidos pelo acesso a grandes jazidas de ferro, como
a do Cauê e de Carajás (SANTOS, 2016). A década seguinte trouxe dificuldades à CVRD
devido a crises no comércio internacional e a variações para baixo do preço do minério de
ferro. Porém também consolidou o crescimento da companhia no mercado externo a partir da
produção crescente propiciada por carajás.
Gráfico 11 - Exportações da CVRD (1978 - 1990)
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Fonte: Vale, 2012
2.3 -  Privatização da Vale
A década de 1990 tem início em um contexto de recente reabertura política e
tentativa de superação da crise econômica produzida na década anterior, resultando em uma
série de medidas liberalizantes no campo político-econômico como foi visto no item 1.3. Tais
medidas desenharam um processo de reformas do Estado brasileiro, influenciados por
organismos internacionais (em especial o Banco Mundial e o FMI), girando em torno
principalmente de: “ abertura comercial (1990); Plano Nacional de Desestatização (1990);
renegociação da dívida externa (assinada em 1992); Plano Real (1994); quebra dos
monopólios e restrição ao capital estrangeiro (1995) e Lei de Concessão de Serviços Públicos
(1995)” (LEME, 2011a. p. 348-349).
A estratégia da CVRD frente à crise econômica era a de focalizar os investimentos
na ampliação da infraestrutura e diversificação (tanto de mercado quanto de materiais
explotados). “Os primeiros anos da década de 1990 foram marcados pela ampliação da malha
ferroviária e modernização dos terminais portuários. Além disso, a Companhia buscou
diversificar a sua produção de minérios, ante a instabilidade do preço do ferro, o que trouxe
ótimos resultados e sucessivos recordes” (VALE, 2012. p. 217).

76

Em Maio de 1997 a CVRD foi privatizada como parte do Programa Nacional de
Desestatização (PND) o qual buscava angariação de recursos para o equilíbrio na balança
comercial, sanamento da dívida pública e diminuição do papel ativo do Estado na economia,
na perspectiva de concentrar seus esforços somente nas áreas essenciais (como saúde,
educação e segurança). O PND é implementado em 1990 através da lei 8031 no período do
governo Collor, no qual foram privatizadas 18 empresas, somando US$ 4 bilhões em vendas,
e implementando nos anos do governo Itamar Franco (1993-1994) a venda de 15 empresas
adicionando mais US$ 4,5 bilhões aos cofres públicos21.
A partir do governo FHC em 1995 se intensifica o processo de privatizações, no
plano federal como já vinha ocorrendo e mais acirradamente no plano estadual. Criou-se o
Conselho Nacional de Desestatização (CND), em substituição à Comissão Diretora, como
forma de agilização das privatizações. No primeiro mandato FHC praticamente concluiu a
venda das estatais que atuam no segmento industrial, e incluiu na agenda os setores de
eletricidade e concessões na área de transporte e telecomunicações, totalizando 31 empresas
privatizados e um montante de US$31,9 bilhões.22
A CVRD foi incluída no PND pelo decreto 1510/95 o qual foi editado pelo decreto
1539/95, permitindo à CND configurar o edital PND/A-01/1997/CVRD, cuja função era
determinar as regras para o processo de leiloamento da companhia (BNDES, 1998). Esse
ocorreu em 3 etapas, a saber:
1. Oferta de um lote entre 40% e 45% de ações ordinárias a serem adquirido por
um grupo de, no mínimo, três investidores (nenhum deles podendo ter a
maioria do capital), que passariam a controlar a companhia;
2. Oferta aos empregados da CVRD do equivalente 10% da participação da
União na empresa, correspondente a 5,1% do capital total da companhia; e
3. Oferta pública, no Brasil e no exterior, do restante das ações, entre 17% 23%
do capital total, com o objetivo de captar o maior número de acionistas
possível, democratizando, assim, o capital da companhia.23

21

Informações extraídas do portal da transparência do BNDES, disponível em:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao.
Acessado
em
02/07/2020.
22
Idem
23
Texto extraído do Relatório de Atividades do Programa Nacional de Desestatização (BNDES,
1998).
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Diversos fatores envolveram a privatização da CVRD e sua execução foi cercada de
polêmicas. Adão (2006) analisa em sua tese os discursos presente nesse processo, e servirá
aqui como base para demonstração dos posicionamentos apresentados à época, sendo
complementado por outras fontes e analisado através de dados que serão sistematizados. Ao
final do tópico será analisado como tais fatores dialogam com a relação entre o Estado
brasileiro e os atores que influenciaram no processo de privatização da companhia. Os
discursos debatidos pela autora estão representados no seguinte quadro:
Quadro 5 - Categorização de Discursos sobre a Privatização da CVRD
FDs

Caracterização

Gêneros

Locutores

FD1

Pró privatização:
Inserem
em FD1 todos os
discursos
que apóiam a
posição do
governo quanto à
privatização.

- Pronunciamento
- artigo
- artigo
-debate na esfera
parlamentar

L1: Presidente FHC
L2: Físico Rogério
C. Leite
L3: Ministro Antônio Kandir
L4: Deputado
federal - Roberto
Brant

FD2

São os discursos
produzidos contra a
privatização da
CVRD.
Esses discursos se
constroem a partir
do
discurso
governamental e
contra ele. FD2 é
interlocutora de
FD1.

- Carta aberta
- manifesto
- artigo

L1: Prefeitura
Municipal de Itabira
L2: Frente de
Defesa/militares
L3: Movimento
Reage Brasil em
Defesa da CVRD
L4: Economista Celso Furtado

FD0

Imagem
institucional da
empresa estatizada.
Fala de
sua potencialidade,
mas
“neutra” em sua
posição
política.
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O pronunciamento de FHC (direcionado à ministros e dirigentes de empresas
estatais) ocorreu em março de 1995, e foi destacado pela autora por concentrar o
posicionamento do presidente da república, o qual demonstrou ser um ator central na
polêmica que cercava a privatização, não apenas pelo seu cargo como chefe do executivo,
mas também como a peça que lançava as principais cartadas referentes aos discursos em pró
da privatização. Os demais locutores de tal discurso endossaram o posicionamento
presidencial e fizeram corpo contribuindo de forma dinâmica, ao passo que os argumentos
contrários à venda da companhia atuavam no sentido de confronta-lo e refutá-lo (ADÃO,
2006).
Os principais argumentos em defesa da privatização de FHC giravam em torno da
ideia de redefinição do Estado e de suas funções, propondo a perspectiva de que “o Estado
não é melhor empresário que o setor privado” (BRASIL, a. 1995) e de que deve concentrar
suas energias na regulação do mercado e serviços essenciais como saúde, educação e
assistência social. A perspectiva apresentada era de que as privatizações dariam o suporte
necessário para o equilíbrio fiscal, de modo que a venda das estatais permitiriam recompor as
reservas cambiais e por isso manter o real valorizado. “A melhora do perfil da dívida pública,
o discurso da modernização do parque produtivo e dos excessos da participação do Estado na
economia

eram

evocados

para

justificar

as

privatizações”

(RODRIGUES;

JURGENFELD, 2019. p. 397).
Um recorte trazido por Adão (2006) enunciado por L4F2 (Celso Furtado) atenta à
preocupação do governo FHC na busca pelo equilíbrio monetário em tom crítico, como se
pode observar:
A obsessão monetarista que está se desenvolvendo hoje, no Brasil, é um bom
exemplo da força que tem ganhado, entre nós, o pensamento neoliberal. Imaginar
que a estabilidade monetária é suficiente para assegurar prosperidade é o
mesmo

que afirmar que o mercado é capaz de promover, por si só, o

desenvolvimento de um país. Todos sabemos que está bem longe de ser dessa
maneira. (CELSO FURTADO, 1997. Apud. ADÃO, 2006)

Tal linha de raciocínio de fato se fez presente nesse governo, e pode ser representada
pelo seguinte enunciado de FHC:
Por isso que eu disse que não se trata mais de uma questão ideológica à antiga. Há
uma nova ideologia. Hoje, ou se está com a reforma, ou - perdoem a expressão -

79

com a contra-reforma. Quem está contra a reforma é atrasado, quem está contra a
reforma é guardião do passado, mas não da boa tradição. A boa tradição é aquela
que manda servir bem ao povo; quem fica com o atraso apenas faz um pleito ao
desconhecimento, não faz realmente, não tem um procedimento que ajude a abrir
veredas, abrir caminhos para que o País avance. (BRASIL, 1995)

Como abordado anteriormente as privatizações foram alicerces do projeto de
reforma do Estado no governo FHC, e no que diz respeito à CVRD os ministros José Serra e
Antônio Kandir se apresentaram como importantes defensores de sua venda. Esse último
buscou inclusive a aceleração no ritmo das desestatizações, e ao assumir o cargo de ministro
do planejamento no começo de 1996 prometeu o leilão da empresa até o final do ano, e não
em 1997 como estava previsto pelo BNDES24. Em uma entrevista à Folha de São Paulo25 em
1997 o ministro elenca os seguintes motivos para a privatização da companhia:
1. Falta de recursos da União para se investir na empresa;
2. Necessidade da Companhia ter maior liberdade empresarial;
3. Baixo retorno financeiro.
Os argumentos utilizados por Kandir na defesa desses motivos giram em torno do
tema da reforma do Estado, e por tanto estão associados à mesma lógica defendida por FHC.
A entrevista se inicia com a sentença “Existem ainda, no entanto, pessoas que se perguntam
se é necessário privatizar a Vale do Rio Doce. A essas pessoas quero dizer que estamos
seguros da necessidade da privatização, por três razões básicas.” , de forma que pressupõe,
cordialmente, que a maioria da população entende a necessidade concreta da privatização da
CVRD e em clima conversacional estabelece um diálogo para explicar à minoria quais as
benesses desse feito (ADÃO, 2006).
Um dos argumentos centrais para a questão era a da baixa lucratividade da
companhia, como pode se ver nos seguintes trechos:
O valor da participação da União no capital da Vale está hoje em torno de R$ 5
bilhões. Se esses recursos estivessem, por exemplo, em caderneta de poupança, com
um rendimento anual de 6%, a remuneração do capital investido seria da ordem de
R$ 300 milhões.
A União, no entanto, recebe muito menos em dividendos da Vale (em 1995, R$ 130
milhões). É um retorno financeiro realmente muito baixo. Principalmente se

24

Como relata a reportagem da Folha de São Paulo de 31/05/1996, disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/5/31/brasil/22.html, Acessado em: 28/07/2020.
25
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj270444.htm. Acessado em: 28/07/2020
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levarmos em conta que o governo paga juros de cerca de 15% ao ano sobre sua
dívida.
Ou seja, o governo tem um ativo de cerca de R$ 5 bilhões que lhe rende dividendos
de R$ 130 milhões/ano e carrega uma dívida que lhe custa, sobre os mesmos R$ 5
bilhões, R$ 750 milhões/ano. (Kandir. Folha, 1997).
Ora, a Vale do Rio Doce é uma empresa de baixa lucratividade. Quem tem interesse
em conhecer os números da realidade deve saber que, de 1990 até 1996, o lucro
médio da Vale foi de US$346.000.000,00. Houve ano, como 1990, em que esse
lucro não passou de US$106.000.000,00. Tudo isso para um patrimônio líquido de
US$10.000.000,00, ou seja, um retorno de menos de 4% sobre o patrimônio líquido,
sobre o capital investido. (Roberto Brant. Debate ALMG, 1997) - L4F1

A perspectiva de que a companhia não era lucrativa, ou lucrativa o suficiente, foi à
época, e é hoje ainda, criticada por muitos. Rodrigues e Jurgenfeld (2019) afirmam que “A
CVRD foi o exemplo mais emblemático de privatização de uma estatal com lucros e receitas
altas e uma produção em expansão” (RODRIGUES; JURGENFELD, 2019. p. 413). O
gráfico a seguir relata os lucros da Vale nos anos 1990 e aponta para a considerável margem
de variação existente, que pode ocorrer devido a uma série de fatores, externos e internos.
Gráfico 12 - Lucro Líquido da CVRD (1989 - 1997)

Fonte: Elaboração própria. Vale, 2012; Relatório 20-F
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Dentre diversos fatores, a instabilidade da economia nacional (déficit comercial,
crescente dívida pública, e sobretudo a inflação e a crise monetária) contribuiu para a queda
da taxa de lucro da CVRD, mas que em nenhum ano constou prejuízo. Soma-se à esses
fatores a dependência da margem excedente dos rendimento ao cenário internacional do
preço do minério de ferro. Frente à crise econômica do país na primeira metade da década a
companhia buscou diversificar os mercados atendidos e matérias exploradas, o que
possibilitou a posterior elevação da taxa de lucro (VALE, 2012). Essa questão desdobra
naturalmente no quesito de capacidade de investimento possível de ser alocado pela Vale
enquanto empresa pública, em tal sentido que os defensores de sua privatização
argumentavam no seguinte sentido:
Como empresa estatal, a Vale não só está limitada em sua capacidade de investir,
mas também tolhida em sua mobilidade empresarial, por estar sujeita a toda uma
legislação complexa e restritiva.
Como empresa privada, a Vale ganhará ampla liberdade empresarial e estará assim
em melhores condições para ser eficaz, lucrativa e enfrentar a competição nos
mercados em que atua. (Kandir. Folha, 1997)

Argumentos que criticam tal perspectiva afirmam que: “É uma usina integrada,
líder

no mercado

moderna

brasileiro.

É

competitiva

no mercado

internacional.

É

e atualizada tecnologicamente”(Movimento Reage Brasil em Defesa da CVRD,

Apud. ADÃO, 2006. p. 175). Independente do que pode ser considerado um valor adequado
de investimento para uma empresa, é fato que os investimentos da companhia foram
crescente ao longo de sua história, e foram capazes de transformá-la na maior produtora de
minério de ferro do mundo, líder na exploração de ouro na América Latina, detentora de
grandes infraestruturas como as minas em Carajás, o complexo portuário de Tubarão no
Espírito Santo, o porto no Maranhão e uma vasta malha ferroviária com ampla abrangência
no território nacional.
Contudo o que é mais interessante de se notar nessa linha argumentativa é a
perspectiva mercadológica no entendimento sobre o bom funcionamento da companhia,
marcada por uma característica eminentemente empresarial que possui o crescimento do
lucro como objetivo único. No entanto a empresa estatal possui a capacidade de atuar de
forma macroeconômica, ou seja, serem “unidades organizacionais às quais o Estado atribuía
papéis na execução das políticas públicas. Entre estes papéis se destacam: o controle de
tarifas e preços para reduzir as taxas inflacionárias; a participação acionária em projetos
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pioneiros; a localização em áre as deprimidas para atenuar desequilíbrios regionais de
desenvolvimento; etc” (HADDAD, P. 2010. Apud. VALE, 2012. p. 216).
Porém ao longo do século XX foi requerido cada vez mais dessas empresas no
Brasil o atendimento de demandas do setor produtivo privado, disponibilizando o suprimento
de insumos básicos e estratégicos, funcionando como entidades auxiliares do capital privado.
Dessa forma perdeu-se a visão de que tais empresas possam definir sua lógica de
funcionamento a partir de elementos sociais, levando em consideração a capacidade
redistributiva e de acesso à maioria da população à um conjunto de bens básicos
(ABRANCHES, 1979). Tais fatores apontam para o entendimento de que as privatizações
ocorreram no Brasil não por uma necessidade específica de cada caso, no qual determinada
empresa deixa de interessar ao projeto de desenvolvimento nacional. De outra maneira aponta
para uma reformulação do entendimento sobre o papel do Estado em si (de um empresário,
para um gerencial), no qual as privatizações possibilitam uma adequação à demandas
externas e reproduzem as correntes mudanças do sistema capitalista internacional da década
de 1990 (LEME, 2011a.).
Outro ponto central nesse debate se dá pela justificativa de que o dinheiro da venda
da CVRD serviria para auxiliar no equilíbrio das contas públicas e pagar a dívida pública,
como se destaca nos trechos a seguir do ministro Kandir e do presidente FHC:
Com a receita apurada na privatização da companhia vamos poder reduzir a dívida
líquida do setor público, que é a variável-chave para o ajuste fiscal. De duas
maneiras: metade da receita será apropriada pelo Tesouro para resgate de títulos em
poder do mercado; a outra metade será utilizada para financiar, por meio do
BNDES, projetos do setor privado que sejam importantes para tornar mais
competitiva nossa economia. (Kandir. Folha, 1997)
A privatização é outro elemento central no conjunto de reformas a serem
promovidas em meu Governo. Estou fazendo, nessa área, tudo o que a legislação
me permite fazer. Um dos objetivos fundamentais da privatização é o equilíbrio do
orçamento. Sabemos que é necessário conter a hemorragia de recursos públicos para
financiar déficits das estatais. Com a privatização, estaremos também elevando a
produtividade e a competitividade de setores importantes da economia, cuja
ineficiência se escondia atrás da proteção contra a concorrência doméstica e externa.
(BRASIL, 1995a.)

O primeiro mandato do governo FHC ficou marcado por uma busca incessante da
manutenção da estabilidade do Real e uma série de medidas econômicas que atuavam nesse
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sentido, dentre elas houve a oferta de títulos da dívida pública recorreiramente, ocorrida em
excesso e com uma alta taxa de juros, sendo central para o endividamento interno
(RODRIGUES; JURGENFELD, 2019). A partir da crise de financiamento dos anos 1980 e
com a ampliação do capital especulativo na década seguinte nos países periféricos, tal qual os
da América Latina, cresceu também o endividamento externo no Brasil, que recorria à esse
tipo de financiamento sempre que houvesse um sinal de perda de investimento estrangeiro.
De tal maneira, a negociação com as agências multilaterais financiadoras, sobretudo Banco
Mundial e FMI, se tornou uma pauta sólida do governo, que buscava atender às exigências de
abertura comercial, ajuste do déficit público, privatizações de estatais, flexibilização
econômica, reforma previdenciária e tributária, entre outras (LEME, 2011a.). FHC demonstra
a atenção dada ao cumprimento das políticas impostas pelo FMI no relato em que diz que:
Do ponto de vista do consenso internacional e do FMI, os dinheiros da privatização
acabam servindo apenas para aumentar o que se chama de superávit primário, ou
seja, o superávit que se faz antes do pagamento de juros.O FMI só permite
descontar para tal o lucro que seria gerado pelas empresas que estão vendidas com
uma taxa de desconto que é nada por ano. (CARDOSO, 2015).

Outro argumento relevante que foi levantado à época, crítico à perspectiva da venda
da CVRD, demonstra-se em:
Não procede o argumento de que a privatização da Vale é necessária para
resolver o problema do Tesouro. O déficit público

tem registrado somas

mensais equivalentes à prevista na alienação da empresa. Não temos uma
Vale do Rio Doce para ser privatizada todos os meses. (...) Ao longo de sua
existência, a Vale tem sido importante

agência

de

desenvolvimento

econômico, social e cultural nas regiões em que atua… (Movimento Reage
Brasil em Defesa da CVRD, Apud. ADÃO, 2006. p. 175)

A maior parte das ações da CVRD foram leiloadas no dia seis de maio de mil
novecentos e noventa e sete no Rio de Janeiro, totalizando o montante de R$ 3,517 bilhões
(BNDES, 1998). Do início dos anos de 1990 até 1997 foram arrecadados quase US$18
bilhões em privatizações, no entanto o montante da dívida pública se manteve relativamente
estável ao longo da década em relação ao PIB, como pode se perceber a seguir.
Gráfico 13 - Comparativo PIB / Dívida Pública (1991 - 2000)
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Fonte: Banco Mundial
O próprio Fernando Henrique Cardoso, nos primeiros anos de seu mandato, admitia
que a venda da CVRD não causaria tanto impacto no que diz respeito à quitação da dívida
pública. O presidente na época demonstrava dúvidas em relação à venda da companhia:
Continuo pensando o que se vai fazer com a Vale. Vejo aí uma discussão dos
nossos economistas tão embalados da privatização. Confesso, embora não tenha
dito isso de público, que quero entender melhor as vantagens da privatização da
Vale do Rio Doce. Se for para pagar a dívida, está se vendo que não é por aí, porque
isso vai dar uns 7, 8, 10 bilhões e nossa dívida é mais elevada. Não quero ir contra a
maré, mas vejo com certa preocupação essa questão, que não está totalmente clara
para mim (CARDOSO, 2015).
Não tenho a mesma comichão em favor da privatização na Vale que vejo em vários
outros setores e no próprio governo. Quero me convencer melhor, não que tenha
alguma reação anti privatista, mas porque ela é um instrumento muito grande de
coordenação de políticas econômicas, se bem usado. (CARDOSO, 2015).

Outra preocupação demonstrada por FHC diz respeito aos possíveis problemas na
formação de um grupo empresarial nacional capaz de arrematar a companhia, de forma que
defendia uma articulação com empresários estrangeiros, “Nosso objetivo na venda da Vale é,
efetivamente, dentro do possível, mantê-la sob controle de capitais nacionais associados a
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estrangeiros, sob controle daqui, com os fundos de participação, com os empregados.”
(CARDOSO, 2015).
[...] eu disse que precisamos organizar o capitalismo nacional e que é fundamental
que se faça uma articulação, porque eles, sozinhos, dada a estrutura familiar das
nossas empresas, vão acabar perdendo a vez. Essa é uma debilidade do sistema
econômico brasileiro. Não contamos com empresários de grande porte, capazes de
entrar na competição internacional com voo próprio. No caso da Vale do Rio Doce,
isso é decisivo. (CARDOSO, 2015)

O principal arremate da CVRD ocorreu pelo grupo Consórcio Brasil, liderado pela
CSN, o qual pagou R$3,33 bilhões em moeda corrente por 41,73% das ações ordinárias da
companhia. “Além da venda em leilão do bloco de controle, foram também vendidas aos
empregados da Vale ações ordinárias equivalentes 5,1% do capital social da empresa pelo
valor de R$179 milhões.” (BNDES, 1998. p. 24). O Consórcio Brasil constituiu então a
holding denominada Valepar, controladora da companhia, a qual ficou composta da seguinte
forma:
Quadro 6 - Composição Acionária da Valepar
Composição da Valepar

%

CSN Steel Corporation

25

Litel Participações S.A.

39

Eletron S.A.

17

Sweet River Investments, Ltd.

9

BNDESPAR

9

Investvale

1

Total

100

Fonte: BNDES, 1998.
A terceira etapa prevista no edital de alienação foi concluída somente em 2002 com
a oferta pública de 78 milhões de ações ordinárias26. Os compradores da CVRD ao final de
1997 podem ser categorizados da seguinte forma:

26

Informações extraídas do portal da transparência do BNDES, disponível em:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-encerrados/h
istorico. Acessado em: 31/07/2020.
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Gráfico 14 - Categorização dos Investidores da CVRD

Fonte: BNDES, 1998
Apesar de relativamente baixo, chama atenção a participação de investimento
estrangeiro, o qual era propagado como essencial por FHC mas que demorou a tomar
protagonismo nos processo de privatização. No ano de privatização da Vale apenas ela
contou com a participação de investimento externo de forma minoritária, no entanto esse tipo
de investimento foi protagonista no agregado geral das privatizações de 1991 - 2002.
Gráfico 15 - Receita de Venda em milhões de US$ e %
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Fonte: BNDES
A compra da CVRD por investidores estrangeiros e uma consequentente
desnacionalização era um temor comum entre os segmentos contrários à sua privatização que
consideravam “uma perda inestimável de um patrimônio público”. Apesar de tal temor não
ter se concretizado em um primeiro momento, a ressalva se justificava, por exemplo, pela
participação de liderança da empresa sul africana Anglo American junto do grupo Votorantim
no consórcio Valecon, que disputou o leilão da CVRD.
Uma das contestações do processo de privatização da companhia dizia respeito à
lisura de sua condução, provocando inclusive uma série de liminares que suspendiam a
ocorrência do leilão. Em algumas delas acusava-se que a participação do grupo Merill Lynch
no serviço de avaliação econômica e financeira necessário à desestatização27 de ser
proprietário de uma corretora que operava junto à Anglo American (RODRIGUES;
JURGENFELD, 2019).
Quadro 7 - Alterações dos Marcos Legais da Privatização
Alterações Legais / Estruturais

Descrição

27

“Para executar o serviço ‘B’ (avaliação econômica-financeira e demais serviços necessários à
desestatização da empresa) venceu a licitação a associação liderada pela Projeta Consultoria
Financeira S.C. Ltda., com a participação da Merill Lynch, Pierce Fenner & Smith Inc., Nm Rothschild
& Sons Ltda., Banco Bradesco S.A., KPMG Peat Marwick Consultores, Banco Graphus S.A. e
Engevix Engenharia S.C. Ltda..” (BNDES, 1998. p. 22)
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8031/1990

cria o PND

Decreto no. 99.464/90

o BNDES foi designado como
gestor do Fundo Nacional de Desestatização.

Decreto no 724/93

Altera a estrutura da composição da comissão diretora

Medida Provisória 362/93
Decreto no 1.068/94,

participações minoritárias detidas por empresas públicas
federais que não fizessem parte de seu objeto social foram
incluídas do PND e destinadas à alienação.
vinculação administrativa do PND ao Ministério da
Fazenda.

Medida Provisória 841/95

PND passa a contribuir para a redução e melhoria do
perfil da dívida pública, inclusão de instituições
financeiras
públicas e estaduais que tivessem as ações de seu capital
social desapropriadas e serviços
públicos objeto de concessão, permissão ou autorização

substituição da Comissão
Diretora do Programa pelo
Conselho Nacional de
Desestatização.

sua composição passou a ficar restrita aos Ministros de
Estado e pelo Presidente do Banco Central

resolução do Banco Central no
2.203/ 95

reduziu o desconto inicial sobre tipos de bônus da dívida
externa de 25% para 0%.

EC Nº 5/95

permitiu a exploração pela iniciativa privada, mediante
concessão estadual, dos serviços locais de distribuição de
gás canalizado.

EC Nº 6/95

revogou a diferença entre “empresa brasileira” e “empresa
brasileira de capital nacional” e permitiu a pesquisa e
lavra de minérios às empresas “constituídas sob a lei
brasileira e que tenham sede e administração no país”.

EC Nº 7/95

abriu a navegação interna brasileira a
empresas estrangeiras

EC Nº 8/95

permitiu a exploração dos serviços de
telecomunicações, radiodifusão sonora e de sons e
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imagens pela iniciativa privada.
EC Nº 9/95

permitiu a contratação pela União, com empresas estatais
ou
privadas, da realização de atividades ligadas à exploração
do petróleo.

EC Nº13/96

aboliu o monopólio estatal para o setor de resseguros

Decreto 2.003/96

a regulamentação da produção de energia elétrica por
produtor
independente e por autoprodutor, mediante concessão ou
autorização

PL 32/96

permissão para o uso de recursos depositados no FGTS
para aquisição de ações alienadas no
PND

Lei 2.648/96

Cria a ANATEL

Lei 9.437/96

Cria a ANEEL

Lei 9.491/97

introduz a possibilidade de utilização
pelos trabalhadores dos recursos depositados na conta do
FGTS para aquisição de valores mobiliários no âmbito do
PND através da aplicação em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização
Fonte: Almeida, 2010.

2.4 Atuação e análise institucional da Vale pós-privatização
Ao final do ano de 1997 muitos entusiastas da privatização da CVRD comemoram o
lucro recorde de US$756 milhões e o categorizaram como resultado positivo da alienação das
ações pertencentes ao Estado28. A companhia, agora privada, atribuiu o feito à reorganização
estrutural (em unidades produtivas capazes de ampliar a eficiência de cada setor)29, a
diminuição de custos com fornecedores e logística30, o estabelecimento de novos contratos

28

Trazer algum trecho representativo do enunciado.
“O Relatório Anual 1997 mostra que a nova orientação trouxe o foco da Vale para a otimização do
negócio, levando cada área a buscar formas de inserção no mercado global. Foram criadas as
unidades de negócios (celulose e papel, minério de ferro e alumínio) e um Centro Corporativo, a fim
de fomentar a produção.” (VALE, 2012. p. 252-253)
30
“Os contratos com fornecedores e prestadoras de serviços foram revistos a partir da nova estrutura
montada – que otimizava as operações no sistema mina-ferrovia-porto. Assim, os custos por
tonelada de minério de ferro caíram na ordem de 15% em 1997” (VALE, 2012. p. 253).
29
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com clientes chineses e australianos e a ampliação estratégica da atividade logística para
outras empresas (VALE, 2012).
Contudo como foi mostrado no gráfico 12, a empresa já havia apresentado resultado
parecido no ano de 1989 ao atingir um lucro de US$734 milhões, além de que como foi
observado no item 2.2 a companhia tem desde sua fundação em 1942 apresentado uma
expansão produtiva e de investimentos exponencial com forte aceleração no decorrer dos
anos. Nos anos seguintes a companhia continuou a crescer e a taxa de lucro seguiu batendo
recorde “O ano de 1998, seguinte à privatização, terminaria com um lucro de R$ 1,02 bilhão,
recorde absoluto entre as empresas privadas nacionais”31 (VALE, 2012. p. 255).
Porém, por mais impacto que tenha promovido a gestão privada, não se pode ignorar
que tais resultados dizem respeito em grande medida à estrutura prévia de investimentos
realizados. Ou ainda de estratégias utilizadas sob o comando estatal, tal qual a busca por
clientes novos chineses e australianos que mais tarde seriam tão importantes. A redução da
amortização e juros pagos pela companhia (de US$550 milhões em 1996 para US$7 milhões)
relativos à implementação de Carajás são fatores que ocorreram independente da gestão
privada e que contribuíram para o aumento no lucro da empresa (BIONDI, 2003).
Parte da contínua expansão da companhia passava pela diversificação de sua
atividade produtiva que foi aprofundada ao longo dos anos de 1990, como visto no item 2.3, e
um aspecto que vale destacar nesse processo diz respeito à explotação aurífera. Como visto
anteriormente a Vale tornou-se naquela década a maior produtora de ouro da América Latina,
o que auxiliou na manutenção de sucessivos lucros em um decênio marcado pela crise. Pouco
antes de seu leilão o governo federal anunciou a descoberta de uma importante mina do
metal, mas decidiu por não divulgar a totalidade de sua capacidade para não afetar em grande
medida a privatização da CVRD, uma vez que seus recursos poderiam chegar à
Anunciamos ao país a descoberta, que já mencionei, de uma mina de ouro na antiga
região de Serra Pelada, que agora eles chamam Serra Leste. Uma mina que deve ter
150 toneladas de ouro. Na verdade tem muito mais que isso, hoje eles calculam
entre trezentas e quatrocentas toneladas, o que deve dar um valor de 5 a 10 bilhões
de reais, ninguém sabe, mas é muito dinheiro. Há muita preocupação com os

31

Para além dos fatores citados em sequência a própria companhia destaca “a melhoria dos preços
médios praticados na venda de minério de ferro nos mercados nacional e internacional [...]; o efeito
da desvalorização média do real frente ao dólar no exercício (7,7%); e o aumento da receita de
vendas de serviços ferroviários e portuários (15,9%)” (VALE, 2012. p. 256).
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reflexos disso na privatização da Vale do Rio Doce. (CARDOSO, 2015 - 2 à 7 de
Fevereiro de 1996)

A Vale continuou por expandir, tanto em termos de abrangência de mercado quanto
em termos de atividades produtivas, proporcionando uma paralela expansão de seus
rendimentos. A exportação de grãos realizadas pelo terminal de Tubarão32 com destino ao
Japão cresceu consideravelmente, assim como a extração de minério em Carajás, a produção
de Alumínio através da Alunorte e da Valesul33, a exploração de bauxita pela Mineração Rio
Norte, de celulose através da Cenibra e o transporte de carga por toda sua malha ferroviária.
A expansão geral da CVRD ocorreu junto à uma mudança estrutural, na qual a
presidência da companhia passou a ser composta nove integrantes que formavam o conselho
de administração, o qual estava sob atuação e influência dos sócios controladores. Para além
desse conselho responsável pela administração geral a companhia contava ainda com
diretores setoriais responsáveis por cada área produtiva, promovendo uma descentralização
em busca de uma ampliação na eficiência nos negócios (VALE, 2012). De tal forma a
estrutura administrativa da CVRD ficou composta conforme a figura 2 até 2017, quando
passou por uma reforma34
Figura 2 - Organização Institucional CVRD

Fonte: Portal da Vale35

32

Segundo o portal da empresa, é um complexo portuário da Vale localizado no Espírito Santo
destinado a exportação de vários minérios. Abriga ainda 8 usinas de pelotização e o maior parque
ferroviário da América Latina. Disponível em:
http://www.vale.com/brasil/PT/initiatives/environmental-social/complexo-tubarao/Paginas/default.aspx.
Acessado em: 19/10/2020
33
Alunorte era uma empresa de alumínio subsidiária da Vale, assim como a Valesul.
34
Para maior aprofundamento na questão da reforma corporativa da Vale S.A. ver: Milanez et al.,
2018 e Santos, 2017
35
Disponível em: http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/ConselhoLideranca.aspx
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As alterações na gestão da companhia após sua privatização refletiram não somente
em sua estrutura administrativa, mas também em sua estratégia operacional e em seu setor
produtivo. A companhia assumiu um papel pioneiro na primeira década do século XXI no
que diz respeito à conformação de redes e alianças estratégicas, estabelecendo conexões com
clientes, concorrentes, fornecedores e complementors (TAUHATA; MACEDO-SOARES,
2004). De tal forma “a gestão de Roger Agnelli (2001-2011), marcada pela diversificação
ampla do portfólio de ativos via fusões e aquisições, assim como de projetos greenfield”
(MILANEZ et al., 2018. p. 13).
Quadro 8 - Classificação das Alianças Principais da CVRD-UMF
Parceiros

Tipos de Alianças

Estrutura

Clientes

- Joint Ventures
- Escopo restrito
- Contratos de fornecimento - Escopo geográfico
de longo prazo
global
- Investimento acionário
minoritário

- Conexão forte
- Natureza
colaborativa

Fornecedores

- Contratos de fornecimento - Escopo restrito
de longo prazo
- Escopo geográfico
- Contratos fornecimento
global
insumos / serviços
- P&D em conjunto

- Conexão média
- Natureza
colaborativa

Concorrentes

- Fusões e aquisições
- Joint ventures

- Conexão fraca
- Natureza
oportunística

Complement
ors

- Contratos de fornecimento - Escopo restrito
de longo prazo
- Escopo geográfico
- P&D em conjunto
global
- Joint ventures

- Escopo amplo
- Escopo geográfico
global

Modalidade

- Conexão
média/fraca
- Natureza
colaborativa

Fonte: Tauhata e Macedo-Soares, 2004. p. 10.
No esquema proposto por Tauhata e Macedo-Soares (2004), retratado no quadro 8, é
possível perceber algumas características da estratégia associativa da CVRD nos primeiro
anos do século XXI, ao menos no que diz respeito à Unidade de Minério de Ferro (UMF).
Ainda em 2001 destaca-se a incorporação da Samitri pela CVRD, empresa que era à época
uma das maiores exploradoras de ferro no país, com uma capacidade produtiva de 17,5
milhões de toneladas por ano. Tal aquisição é central para este estudo uma vez que a Samitri
era então a proprietária da Samarco, e permitiu assim que a Vale obtivesse direito à 50% das
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ações da mesma, dividindo o controle com a BHP, detentora dos outros 50%36. A figura X
abaixo representa bem a estratégia de organização da companhia na consolidação de redes e
alianças estratégicas, ao menos no que diz respeito a comercialização de pelotas de ferro em
2001.
Figura 3: Atividades comerciais de pelotização por intermédio de participações em joint
ventures e como Controladora

Fonte: Relatório Anual CVRD 20-F, 2001.
A estrutura acionária da companhia permaneceu estável até 2017, quando se
conformou um novo estatuto social, havendo a distinção entre ações ordinárias (com poder de
voto) e ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) além das golden
shares instituídas no edital de privatização. Santos (2017) argumenta que essa divisão ajudou
a manter o núcleo decisório concentrado em organizações nacionais, enquanto a parte mais
rentável tinha uma parcela considerável representada por investidores estrangeiros, como
demonstra a figura X abaixo. Ainda no final da década de 1990 houve uma reorganização
societária na Valepar (controladora da companhia desde a privatização) com a incorporação
de ações do BNDESpar, Investvale, de representantes do Consórcio Brasil, entre outros,
elevando o percentual acionista do grupo para 52,29%, ainda que o edital de privatização
explicitamente proibisse qualquer acionista de ter mais de 45% do capital votante (Vale,
2012).
Figura 4: Organograma da estrutura acionária da Vale S.A.

36

De acordo com o relatório anual 20-F de 2011 da Vale S.A.
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Fonte: Santos, 2017.
Em 2001 a CVRD e a CSN descruzaram suas ações - não somente a companhia
siderúrgica detinha ações da Vale, mas a própria foi uma das participantes do leilão de
privatização da CSN em 1993. De tal maneira a CSN transferiu suas ações da Valepar para a
Litel Participações S.A. e para o Bradespar e Bradesplan (fundos de pensão do grupo
Bradesco37). Outra alteração importante na estrutura da Valepar foi a saída da Sweet River
Investments Ltd.38 em 2003. Por fim, a última alteração relevante na composição da Valepar
foi a entrada da japonesa Mitsui & Co. Ltda. ainda em 2003 (adquirindo ações do grupo
Bradesco). Assim, a estrutura da controladora da Vale ficou estável até sua incorporação em
2017 pela própria companhia.
Quadro 9 - Composição Valepar a partir de 2005
Litel Participações S.A.
Elétron

49%
0,03%

BNDESPar

11,51%

Bradespar S.A.

21,21%

Mitsui & Co. Ltda

18,24%

Fonte: Relatórios anuais 20-F Vale, 2005-2016
A Litel Participações S.A. é uma holding brasileira controlada por fundos de pensão,
majoritariamente pelo fundo Previ ( Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil), mas também composta por Funcef (Fundo de pensão de funcionários da Caixa),
Petros (Fundo de pensão da Petrobrás) e Fundação Cesp (Fundo de funcionários da CESP). A
Eletron é uma sociedade de investimentos controlada pelo Opportunity Anafi Participações

37

Vale lembrar que dessa forma parte do controle da Vale é adquirido pelo grupo Bradesco, um dos
auditores no processo de privatização da companhia 5 anos antes
38
Holding que reúne Bank of America, BHP Billiton e os bancos Goldman Sachs e Lehman Brothers
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S.A (holding de investimentos brasileiro privado). Até 2002 a Eletron possuía significante
participação na Valepar, com 16,74% das ações nesse ano e 21% no ano anterior. À época a
empresa tinha cerca de 86% de suas ações controladas pelo grupo Bradesco, o qual sairia em
2004. O BNDESPar é a vertente de investimentos do banco estatal brasileiro. A Bradespar
S.A. é uma companhia de investimentos controlada por Cidade de Deus – Cia. Comercial de
Participações S.A. (36,74% do capital votante), Fundação Bradesco (14,88%), NCF
Participações S.A. (24,87%), e Nova Cidade de Deus Participações S.A. (1,37%)39, empresas
que também controlam o Bradesco S.A.. A Mitsui é um grande conglomerado japonês que
além de ações na Valepar, também possui participações em uma série de subsidiárias, joint
ventures e outros projetos da Vale (Relatório Anual 20-F VALE, 2001; 2002; 2016).
A estrutura acionista triplamente segmentada (ações ordinárias, preferenciais e
golden shares) da CVRD promovia no período pós privatização a estratégia de atração de
financiamentos externos, geridos pelo capital interno e com forte influência do Estado
(SANTOS, 2017). O vínculo com o Estado era tomado por vezes como um empecilho pelos
acionistas à uma gestão “moderna” que buscava “ afastar a velha imagem de uma empresa
privatizada pela metade e que permaneceu sob interferência governamental por ser controlada
por fundos de pensão e BNDES”40.
Em meio aos acionistas minoritários incluem-se as corporações transnacionais
Capital Group International Inc. e BlackRock, Inc, as quais também possuem parcelas
acionárias relevantes na BHP Billiton e na Rio Tinto, duas das maiores empresas mineradoras
do mundo41 (SANTOS, 2017). As conexões da Vale com a BHP Billiton também se fizeram
presente no cenário nacional. Além da joint venture formada por ambas na Samarco, também
foram sócio-parceiras nos projetos de energia elétrica “Santa Isabel” e “Estreito”, além de
acionistas na Mineral Rio Norte (MRN) e na Valesul42, ambas do setor de produção de
alumínio.

39

De acordo com o “Informe de Governança – BRADESPAR S.A. Versão 1 / 2019”, Disponível em:
https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/governanca-corporativa/doc
umentos-corporativos/INFORME_GOVERNANCA_2019_V1.pdf. Acessado em 17/08/2020. Vale
ressaltar que todos esses grupos tem alguma forma de participação no banco Bradesco.
40
Reportagem
do
Valor
Econômico,
disponível
em:
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2017/03/28/em-um-desfecho-surpreendente-fabio-schvartsm
an-assume-a-vale.ghtml, acessado em 15/08/2020.
41
Milanez et al. (2018) argumenta que o mercado internacional de minério de ferro é
majoritariamente controlado por um oligopólio formado por Vale, BHP Billiton, Rio Tinto e Fortescue.
42
Em 2006 a CVRD exerceu seu direito preferencial de compra das ações da BHP Billiton da Valesul,
se tornando sua controladora exclusiva (Relatório Anual 20-F 2006)
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2.5 Estado brasileiro e mineração no século XXI
Como já foi abordado anteriormente, o setor extrativo brasileiro cresceu
significativamente no século XXI, sobretudo no que diz respeito às exportações que foram
fomentadas pelo aquecimento do mercado chinês e o consequente aumento de demanda e de
preços. A produção mineral passou a ter maior impacto em um pib crescente, bem como na
balança comercial do país, como apontam os gráficos 16.
Gráfico 16 - Comparativo entre Exportações Nacionais Totais e Exportações Minerais

Fonte: Comex Stat
Os dados relativos ao crescimento do setor mineral brasileiro no século XXI
demonstram os resultados obtidos, primeiramente, pelas estratégias do governo do PT na
primeira década desse século em conjunto com com o contexto do mercado internacional.
Essa dinâmica estratégica do governo Lula, abordada no item 1.3, contribui para o quadro de
desenvolvimento nacional que se pretendeu alcançar no período no âmbito federal. Nota-se
que o setor extrativista como um todo, e a mineração em particular, teve considerável
impacto na elaboração dos objetivos do governo, como se pode perceber em:
O governo fará, por meio do PPA 2004-2007, um grande esforço de coordenação e
mobilização financeira e empresarial para impulsionar os investimentos, nas
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atividades agropecuárias, minerais, industriais e de serviços. A ênfase será colocada
nos investimentos destinados à ampliação da geração de divisas estrangeiras, seja
pela via da expansão e diversificação das exportações, seja pela via da produção
substitutiva de importações. Trata-se de fórmula indispensável para superar a
vulnerabilidade externa da economia nacional. Também serão concentrados
esforços na recuperação dos hoje deprimidos níveis de investimentos em
infra-estrutura. (BRASIL, 2003. p. 53)

Mais especificamente para a mineração o programa de governo para o segundo
mandato objetiva:
Dar maior competitividade à indústria mineral, através de programas de apoio
financeiro-tecnológico para a verticalização e agregação de valor à produção
mineral, a organização e formalização da atividade extrativa mineral, a estabilidade
jurídica das concessões governamentais, minimizando os impactos ambientais no
setor. (PT, 2006. p. 19)

A este respeito, para além dos aspectos de regulações e marcos legais analisados no
item 2.1, percebe-se a perspectiva do governo em agregar valor à produção mineral brasileira.
Lula persistiu para que a Vale (então presidida por Roger Agnelli) investisse na siderurgia e
na comercialização de metais mais manufaturados, a fim de promover crescimento industrial
e por conseguinte maior geração de empregos (LAZZARINI, 2011). A estratégia da Vale
S.A. na primeira década do século XXI consistia em aprofundar o foco na extração mineral,
se afastando gradativamente de outras atividades paralelas (tal como a siderurgia) através de
um amplo programa de desinvestimento (VALE, 2012). Exceções ocorreram na primeira
metade do decênio em casos de investimento, tal qual a participação minoritária em joint
ventures com empresas siderúrgicas (notoriamente a Tk no rio de Janeiro e a X no Ceará)
com o objetivo de incentivar a produção nacional no setor, de forma a ampliar seu
escoamento de pelotas de ferro.43
Lazzarini (2011) ressalta que devido à influência do então presidente e de Eike
Batista44 a Vale projetou o investimento significativo na construção de duas plantas
siderúrgicas em 2009 (no Pará e no Ceará). O autor destaca esse como um dos fatores que
compunham a interferência política na empresa, que estaria preocupada em alguma medida
43

Como
é
informado
nos
relatórios
anuais
da
companhia,
disponível
em:
vale.com/brasil/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/Paginas/default.aspx. Acessado
em 03/09/2020.
44
Empresário de grande influência política e projeção midiática a partir dos anos 2000. Filho de
Eliezer Batista, um dos mais importantes presidentes da CVRD, chegando por um breve momento a
ser ministro de minas e energia
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em adequar suas estratégias aos interesses de setores do governo. Segundo ele esse tipo de
relação, cercado de aproximações de cunho pessoal, se caracteriza como “capitalismo de
laços”, o qual produz uma influência mútua entre o setor público e privado.
Já foi mencionado anteriormente a influência de setores do Estado no centro
decisório da Vale após a privatização, sobretudo através da participação acionária do BNDES
e dos fundos de pensão do Banco do Brasil. Esses e outros fatores lançam luz sobre a relação
do Estado brasileiro e as empresas do setor mineral, tal qual os investimentos de bancos
públicos. O impacto econômico da atividade extrativa no século XXI é significativo, e muitos
dos setores estatais buscaram incentivar a atividade no território brasileiro, vide o BNDES,
que financiou entre 2002 e 2020 mais de R$23 bilhões, sendo a Vale a responsável por mais
de R$10 bilhões do montante45, como indica o gráfico 17.
Gráfico 17 - Destino do financiamento BNDES para Empresas da Mineração (2002 2020)

Fonte: BNDES
Há uma série de fatores que, para além desses já demonstrados, que permitem
analisar a relação do Estado brasileiro com a Vale S.A.. Milanez et al. (2018) analisam alguns

45

Dados
extraído
do
portal
da
transparência
do
BNDES.
Disponível
em:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/consulta-opdir-ind-nao-aut. Acessado em: 03/09/2020.
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desses fatores a partir de um marco que o divide em três categorias: Instrumental;
Estruturalista Material; Estruturalista Ideacional (FUCHS, 2013. Apud, MILANEZ et al.
2018). O foco desse item será por tanto de análise desses fatores na escala federal a partir das
articulações mobilizadas por Milanez et al. (2018) contribuindo com demais dados
produzidos a partir desta pesquisa. No capítulo seguinte esse esforço será realizado no âmbito
regional e local, sobretudo se atentando aos governos de Minas Gerais e Mariana.
Figura 5 - Esquema de Categorias de Relacionamento Estado - Empresa

Elaboração própria. Fonte: Milanez et al. 2018
No que diz respeito ao âmbito federal percebe-se uma proeminência de uma relação
instrumental entre o Estado e as empresas do setor mineiro.
● Lobby
Um caso ilustra o funcionamento da influência política de empresas mineradoras no
processo decisório do congresso nacional. Devido a centralidade da Vale para o setor mineral
brasileiro, como abordado no item 2.2, percebe-se uma forte presença da companhia nesse
processo. Em entrevista à jornalista Cristiane Sampaio do Brasil de Fato, o então deputado
federal Chico Alencar afirmou:
As grandes mineradoras, notadamente a Vale, têm uma equipe de ‘assessoria
parlamentar’, que existe pra defender os interesses da empresa, monitorar todo
projeto que possa contrariar seus interesses, que possa, na linguagem deles,
prejudicar sua atividade econômica. É um monitoramento e um acompanhamento
importantes e [elas têm] porta aberta junto a esses deputados, que são maioria.
Então, têm um poder de fogo, um lobby muito estruturado e muito poderoso
(CHICO ALENCAR, apud. SAMPAIO, 2019).

O primeiro caso diz respeito ao debate realizado no Congresso para aprovação do
Plano Nacional de Mineração 2030, cujo um dos resultados seria dar a base para o novo
Código Mineral. Esse debate foi organizado através de oito oficinas convocadas pelo MME,
que contaram com diversos órgãos do governo e poucas empresas do setor, dentre elas a Vale
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(MILANEZ et. al., 2018). O documento gerado pelo debate que resultou no Projeto de Lei
para o novo código foi redigido e editado em um escritório de advocacia que tem como
clientes a Vale e a BHP Billiton (SENRA, 2015). O relator final do projeto pelo então
deputado do PMDB de Minas Gerais Leonardo Quintão, apesar de ter sofrido alterações pelo
advogado Carlos Vilhena, o qual teve sua campanha financiada por empresas mineradora e
tem um irmão empresário46 do setor (TRIGUEIRO, 2019).
● Porta Giratória
O quadro 7 elaborado por Milanez, Coelho e Wanderley (2017) demonstra um
panorama do fenômeno que concede cargos oficiais de gestão do setor mineral para pessoas
que possuem histórico de relações com empresas privadas do setor.
Quadro 10 - Diretores e Secretários com Histórico no Setor Privado da Mineração
Nome

Cargo

Origem

Vicente Humberto Lôbo
Cruz

Secretário de Geologia,
Mineração e Transformação
Mineral

Diretor Vale Fertilizantes
(2010 - 2015) Diretor
industrial na Bunge Ltda
(2003 - 2010).

Fernando Ramos Nóbrega

Diretor do Departamento de
Gestão de Políticas de
Geologia, Mineração e
Transformação Mineral

Diretor Financeiro da Rio
2016 Diversos cargos na
Vale (1982 - 2010)

Lilia Mascarenhas
Sant'agostino

Diretora do Departamento
de Geologia e Produção
Mineral

Professora aposentada da
USP. Consultora da Vale
Fertilizantes entre 2011 e
2013*

José Luiz Amarante Araújo

Diretor do Departamento de
Transformação e Tecnologia
Mineral

Mina Segura Assessoria
Empresarial (2015) Manabi
(2011-2015) Angloferrous
(2009 - 2011) MMX (2007 2008)

Maria José Gazzi Salum

Diretora do Departamento
de Desenvolvimento
Sustentável na Mineração

Professora aposentada da
UFMG. Desde 2010,
diretora da RGS Consultoria
e Gestão de Projetos,
prestando serviços para

46

Trata-se de Rodrigo Quintão, sócio proprietário da Elijah Administração e Participações Ltda.,
segundo
reportagem
da
Folha
de
São
Paulo,
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/irmao-de-articulador-de-bolsonaro-fez-contrato-paraatuar-em-barragem.shtml. Acessado em: 12/09/2020.
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Vale, Ferrous Resource do
Brasil, Kinross, Belo Cal,
IBRAM, MME e FIEMG
Eduardo Jorge Ledsham

Diretor Presidente do CPRM B&A Mineração (2012 2015) Vale (1986 - 2011)
Obs. B&A é uma junior
company formada pelo BTG
Pactual e Roger Agnelli
(expresidente da Vale)

Fonte: Milanez, Coelho e Wanderley, 2017. p. 11.
● Financiamento de Campanha
Segundo dados do TSE apurados por Oliveira (2013) Dilma Rousseff foi eleita
presidente pela primeira vez em 2010 tendo 10% das doações feitas ao seu Comitê Financeiro
Nacional para Presidente da República vindas de empresas do setor da mineração,
aproximadamente R$13,7 milhões. A autora constata ainda que apenas quatro dos 18
parlamentares que propuseram alterações no novo Código de Mineração entre 2011 e 2013
não receberam doações diretas para suas campanhas em 2010 de empresas do setor da
mineração e de sua cadeia produtiva (como cimento, siderurgia e concreto).
Oliveira (2015) constata que nas eleições de 2014 a campanha de Dilma (eleita)
angariou aproximadamente R$28 milhões de empresas mineradoras (cerca de 8%), enquanto
seu concorrente Aécio Neves (PSDB) arrecadou cerca de R$12 milhões provieram desse
segmento. No que diz respeito à comissão que discutiu o novo código mineral, apenas 7 dos
27 deputados que a compunham não receberam financiamento eleitoral de empresas do setor
de mineração, “sendo que a metade desses receberam 20% ou mais” (OLIVEIRA, 2015. p.
12).
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CAPÍTULO III - A Barragem do Fundão Entre o Estado e o Mercado

Introdução
Segundo o portal virtual da Samarco, a empresa mantinha, até 5 de novembro de
2015, duas barragens para estocagem dos rejeitos resultantes do processo de extração e
beneficiamento do minério de ferro em sua unidade de Germano (MG), sendo Fundão a mais
nova delas, inaugurada em 2008, com estocagem de 55 milhões de metros cúbicos47.
A barragem de rejeitos de minério de ferro do Fundão estava localizada na cidade de
Mariana em Minas Gerais, e fazia parte de um complexo extrativo composto por outras duas
barragens, Germano e Santarém. Germano armazena 70 milhões de metros cúbicos de rejeito
em seu atual estado, que é de saturação, ao passo que Santarém destina-se na realidade ao
armazenamento de água de 14,5 milhões de m³. A barragem que protagonizou o desastre em
2015, também já se encontrava em estado de saturação quando se rompeu e causou o maior
desastre ambiental da história brasileira.
Inicialmente, o rejeito resultante do rompimento, atingiu a barragem de Santarém logo
a jusante, causando seu galgamento e forçando a passagem de uma onda de lama por 55
quilômetros no Rio Gualaxo do Norte até desaguar no Rio do Carmo. Neste, os rejeitos
percorreram outros 22 quilômetros até seu encontro com o Rio Doce. Através do curso deste,
foram carreados até a foz no Oceano Atlântico, chegando no município de Linhares, no
estado do Espírito Santo, em 21/11/2015, totalizando 663,2 km de corpos hídricos
diretamente impactados (IBAMA, 2015) e adentrando 80 km2 no mar da costa do Espírito
Santo48.
Segundo o Laudo Técnico Preliminar do IBAMA, o rompimento da barragem de
Fundão causou a destruição de 1.469 hectares ao longo de 77 km de cursos d'água, incluindo
áreas de preservação permanente (IBAMA, 2015).
É notável a utilização de barragens de rejeitos no modelo de mineração brasileira,
sobretudo nos projetos situado em Minas Gerais. À época do desastre em Mariana havia ao
menos 660 barragens dedicadas ao depósito de rejeitos de minério, tendo Minas Gerais cerca

Portal acessado em 21/05/2019, disponível em: https://www.samarco.com/barragens/
As informações foram coletadas a partir do portal virtual do IBAMA, acessado em 21/05/2019
disponível em: https://www.ibama.gov.br/cites-e-comercio-exterior/cites?id=117.
47

48
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de 442 barragens com esse fim49. O risco inerente à esse modelo de extração mineral não
pode ser percebido apenas pelo rompimento de Fundão, mas somente em Minas gerais, nos
vinte anos precedente dos desastre em Mariana, houveram outros sete rompimentos50
(SANTOS; WANDERLEY, 2016).
Santos e Wanderley (2016) argumentam que a principal causa associada ao
rompimento de barragens é, de forma geral, a falhas técnicas de manutenção e estrutura.
Nesse sentido os autores analisam as falhas corporativas e públicas (ligadas ao licenciamento
e fiscalização) que culminaram no rompimento de Fundão em 2015. De maneira geral as
ações corporativas das empresas quanto às barragens são imprudentes no que tange o
cumprimento de protocolos de segurança, optando por operações técnicas mais baratas e mais
propensas a falhas, como aproveitamento do rejeito na constituição da estrutura das barragens
sem o planejamento técnico adequado, a automatização do processo de inspeção por meio
remoto e o não planejamento conciso a longo prazo no que diz respeito a segurança das
barragens (SANTOS; WANDERLEY, 2016).
O processo de licenciamento de barragens no Brasil sofre intensa influência
corporativa do setor privado, e se observa que as organizações políticas e econômicas
envolvidas dificilmente consideram a possibilidade de não realização dos projetos,
entendendo-os como dados e fundamentais ao desenvolvimento econômico (SANTOS;
MILANEZ, 2018). De tal forma, a partir de aprovação com condicionantes que postergam
falhas e pressupõem compensações, há uma negligência relativa à segurança envolvida em
projetos de mineração, onde o próprio rompimento da barragem do Fundão demonstra como
as práticas corporativas e as opções técnicas de mineradoras em operação no Brasil têm sido
pouco orientadas pelas agências estatais encarregadas de sua regulação pública, seja por sua
inépcia financeira, técnica e operacional, seja por sua “(in) ação seletiva”. A despeito de sua
diversidade, mecanismos regulatórios privados colocam em questão as formas habituais,
centradas no Estado, de regulação da atividade econômica e, portanto, redefinem de maneira
decisiva os limites entre as esferas analíticas da economia, da política e da sociedade.
(SANTOS; MILANEZ, 2018).
O número de barragens relativo ao estado de Minas Gerais foi computado pela FEAM, enquanto o
nacional pela ANA. Na contabilização dessa última o estado contava com 315 barragens, o que
demonstra a incapacidade de um sistema de avaliação e controle de barragens nacional (SANTOS e
WANDERLEY, 2016).
50
Dois em Itabirito, um em Nova Lima, dois em Miraí e um em Congonhas, além de Mariana
(SANTOS e WANDERLEY, 2016).
49
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Em 2005 foi enviado à FEA o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de
Impacto Ambiental (EIA-RIMA) relativo a barragem do Fundão. Em 2011, ano de pico de
preço do minério, a empresa entrou com pedido de renovação da licença de operação, que foi
imediatamente concedida com validade até 2013. Em 2012 e 2013 estudos apontaram para o
processo de saturação precoce da barragem, a empresa por sua vez apresentou um novo EIA
para sua otimização em 2012, e outro EIA-RIMA em 2013 que pretendia seu alteamento e a
fusão à barragem vizinha de Germano, também pertencente a Samarco. Vale ressaltar aqui
que a opção escolhida pela companhia visava tornar suas operações mais rápidas, baratas e
eficientes, contudo mais perigosas que a construção de uma nova barragem. Em 2013 ainda
foi expedido uma renovação do licenciamento para as operações no Fundão, a qual não foi
concedida até a data de seu rompimento. Em 2014 e 2015 foram concedidas previamente os
pedidos de licenciamento para a otimização e alteamento e fusão à Germano,
respectivamente.
É possível notar assim que as intervenções realizadas na barragem durante o período
de seu rompimento remete a um ou ambos os projetos de licença de instalação válidos. É
importante destacar ainda que essa tática e múltiplos licenciamentos para uma mesma
barragem fragmenta o processo de forma que subdimensiona os possíveis impactos e número
de atingidos, além de fragmentar o diálogo com a sociedade em múltiplas audiências
públicas, produzindo um excesso de informações difusas e inarticuladas, separadas em
diferentes órgãos ambientais e instâncias de poder político (SANTOS; MILANEZ, 2018).
Ainda outro ponto a ser levado em consideração aqui trata-se do processo de
regionalização das agências de licenciamento, que em tal curso deixam de possuir uma
adequada integração com o governo central, em um contexto que a esfera federal concentra a
maior parte do poder político, promovendo um cenário de enfraquecimento material e
institucional de tais entidades, uma vez que as administrações estaduais e regionais carecem
de quantitativos humano e financeiro. Em Minas Gerais o órgão responsável pela política
ambiental é o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM) , que tem
por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões
e outras medidas de caráter operacional, sendo responsável pelo licenciamento ambiental. A
partir de 2006, houve um processo de regionalização da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do COPAM em Unidades Regionais Colegiadas
(URCs), sendo estas apoiadas, técnica e administrativamente, por suas respectivas
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Superintendências

Regionais

de

Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

(SUPRAMs). As URCs são, assim como o COPAM, órgãos deliberativos e normativos,
porém atuando regionalmente no licenciamento ambiental. No caso da Samarco, os órgãos de
fiscalização ambiental aplicaram 18 multas a companhia (entre 1996 e 2015), revelando um
certo tipo de beneficiamento da empresa, uma vez que, para além da natureza dubitável do
número total, os valores de tais multas eram proporcionalmente muito baixos (o mais alto
configurava R$42,5 mil), e dificilmente eram pagos de fato devido às estratégias judiciais da
companhia. A participação dos conselheiros do COPAM está condicionada a formas de
“capital” social, cultural e específica (processual), que legitimam uma participação
oligarquizada nas decisões ambientais, restringindo a atuação de representantes de camadas
populares, apontando uma apropriação dos órgãos ambientais por uma elite associada ao
governo e ao setor empresarial (SANTOS; MILANEZ, 2018).
A legislação ambiental vigente ainda determinava que os EIAs considerassem o uso
de tecnologias alternativas, e justificassem a opção escolhida. Contudo, no caso da barragem
do Fundão seu EIA não considerava de fato tecnologias alternativas, mas apenas outros tipos
de barragens possíveis.
Outro fator fundamental relacionado aos estudos de impacto ambiental apresentados
diz respeito às estreitas delimitações da área de influência da barragem, observando os
possíveis impactos apenas em áreas imediatamente próximas às barragens (como outras
barragens e florestas tangentes), de maneira que não se considerou seriamente o risco do
rompimento ou de extravasamento de grandes volumes. No que diz respeito aos risco de
impactos socioeconômicos a única possibilidade apontada pelo estudo diz respeito ao
aumento do número de empregos e da renda regional, considerado positivo.
As deficiências, desinformações e descumprimentos ambientais, presentes nas
diversas fases dos licenciamentos (prévia, instalação, operação e fechamento), são
contornados por meio do subterfúgio das condicionantes, que acabam por flexibilizar esse
processo. Essas medidas definidas pelos órgãos ou conselhos ambientais objetivam demandar
da empresa melhorias e aprofundamentos de estudos e o cumprimento de ações planejadas ou
que visam ao aperfeiçoamento ambiental dos projetos em curso. Por outro lado, o uso de
condicionantes permite acelerar o processo de licenciamento, pois permitem a pronta
concessão das licenças, determinando novos prazos para o cumprimento de exigências novas
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ou reincidentes. Em muitos casos, as respostas às condicionantes apenas cumprem mais uma
etapa processual, sem necessariamente solucioná-las (SANTOS; MILANEZ, 2018).
A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) é o órgão responsável pelo
monitoramento dos empreendimentos do setor, que no caso atua em conjunto com o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Em 2014 a auditoria da FEAM
atestou como estável as três barragens pertencentes a Samarco em Mariana (Germano,
Fundão e Santarém), a mesma condição de estabilidade foi atribuída à barragem da
Herculano Mineração em 2013, que se rompeu, em 2014, e provocou três mortes em Itabirito,
Minas Gerais, demonstrando forte indicativo da falha de segurança garantida pelo sistema de
monitoramento do estado. Nos raros casos em que os pareceres atestam instabilidade dos
empreendimentos, os órgãos apresentam escassa capacidade em intervir em suas operações,
permitindo que barragens irregulares continuem em plena atuação durante anos. Essa
realidade demonstra a fragilidade tanto da legislação, permissiva à operação de barragens
sem estabilidade atestada e reincidentes; quanto do sistema de monitoramento de barragens
no estado de Minas Gerais; além da limitada capacidade do governo estadual de garantir que
as empresas cumpram exigências referentes à segurança das barragens (SANTOS;
MILANEZ, 2018).
Há uma conexão, que será melhor explorada adiante, entre a “(in) ação” do Estado
frente a fiscalização de projetos minerais e o imbricamento de empresas do setor nos espaços
de decisões políticas do Estado. Como observado no item 2.5 a entrada corporativa em tais
espaços podem ocorrer de diferentes formas. Anteriormente foi abordado a relação do setor
com o Estado à nível federal, mas vale ainda avaliar esse processo relativo aos poderes locais
(Mariana) e regionais (Minas Gerais e Espírito Santo), bem como a entrada específica da
Samarco e suas controladoras (Vale e BHP Billiton) no contexto geral.
No que diz respeito à esse último aspecto, o grupo Vale foi responsável pela doação
de R$ 79,3 milhões nas eleições de 2014, sendo R$12 milhões destinados à campanha de
Dilma Rousseff, R$3 milhões à Aécio Neves e R$1 milhão à Antonio Anastasia (PSDB)
candidato ao senado, e posteriormente presidente da Comissão Temporária da Política
Nacional de Segurança de Barragens (COELHO; MILANEZ; PINTO, 2016). Para além do
processo de licenciamento, que podem ser definidos “como uma etapa processual que visa
garantir a obtenção das licenças previstas na legislação por parte das empresas” (SANTOS;
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MILANEZ, 2018. p. 126), outros fatores ocorridos após o rompimento de Fundão
demonstram o favorecimento de políticas estatais ao setor privado da mineração.
É possível notar uma mudança na área de regulação e fiscalização de barragens e
projetos mineiros após o rompimento de Fundão, percebendo-se um direcionamento que sai
de um modelo baseado na fraca regulação e passa a incorporar a autorregulação do setor
privado. Após o desastre ocorrido em 2015 foi realizado um acordo entre o Governo Federal,
de Minas gerais e Espírito Santo (todos representados por diferentes instituições e autarquias)
com a Vale e a BHP Billiton para instauração de um termo de transação de ajustamento de
conduta (TTAC), o qual consiste em uma espécie de tratado extrajudicial que visa acelerar a
reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, os quais poderiam ser
agravados pela morosidade judicial. Deste termo foi instituído a fundação Renova, que seria a
organização responsável pela reparação dos danos, sobretudo para a indenização aos
atingidos. Em tal processo existem algumas questões que devem ser problematizadas a fim de
que haja um debate mais substantivo acerca dos efeitos de sua operação. Primeiramente a
complexidade que há na resolução acelerada dos termos de reparação, onde esses possuem
caráter fixos e oficiais, no qual em caso de equívoco de qualquer natureza em sua elaboração
terá efeitos imediatos sobre terceiros, uma vez que na própria constituição do TTAC ficou
estabelecido que tal era a legitimidade de suas ações que em caso de futuras disputas judiciais
as partes se comprometeriam em colaborar na defesa dos atos celebrados pelo acordo, o que é
agravado pelo fato da não participação social no termo, sobretudo dos atingidos. A legislação
prevê apenas a participação de órgãos públicos na propositura de tal termo, condicionando a
participação da sociedade civil a discricionariedade dos mesmos, de tal forma que a não
participação das populações atingidas no acordo revela uma decisão do poder público de
mantê-los apartados do processo. A avaliação da forma como o TTAC foi proposto sugere
que os órgãos públicos compartilham a ideia de que a busca pela garantia e defesa dos
direitos e interesses transindividuais constitui uma questão técnica, atribuindo e restringindo
o poder decisório à Fundação Renova, aos órgãos ambientais, a especialistas contratados e à
burocracia estatal (SANTOS; MILANEZ, 2018).
De tal maneira não apenas as demandas específicas das populações atingidas
poderiam ser ouvidas, como também limitava a capacidade de controle e fiscalização por
parte da sociedade. Neste ponto ainda deve ser destacado a marcante ausência dos ministérios
públicos federais e estaduais. Segundo Santos e Milanez (2018) o TTAC na verdade parece
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tentar impedir nos termos específicos de seu acordo atuações futuras do órgão, de forma que
as entidades do poder executivo que participaram pareciam se propor a colocar fim às ações
judiciais promovidas contra as empresas, de tal modo que fica claro o posicionamento de
defesa dos interesses e decisões tomadas pelos agentes privados em prol daquelas que
venham a ser do interesse coletivo, sobretudo sobre as populações atingidas. Chama a
atenção a exclusividade participativa do poder executivo como entidade estatal na operação
do TTAC, como também da entidade interfederativa criada com o fim de acompanhar a
atuação da fundação Renova, em especial ao levar em consideração a ineficácia dessas
mesmas agência no que diz respeito a sua capacidade de preservação ambiental. Para além
deste, outro sistema de controle sobre a fundação é a contratação de empresas de auditoria
externas pelas próprias companhias signatárias do TTAC, o que remonta uma situação de
conflito de interesses.
O que talvez seja a consequência mais grave da forma que se operou o TTAC, foi o
acordo ter delegado plenos poderes a fundação Renova na definição de quem eram os
atingidos pela catástrofe, e por consequência quem teria direito a indenização. No caso se
concretizou uma série de restrições e exigências para a qualificação de atingido de difícil
comprovação pelas pessoas, como comprovação de seus dados pessoais, renda familiar e os
prejuízos sofridos. Dessa forma, o TTAC excluiu das atividades de monitoramento e controle
tanto o Ministério Público, quanto os atingidos. De forma geral, pode-se afirmar que, ao
centralizar essa atividade em empresas de auditoria, o TTAC não apenas reproduziu o modelo
de política ambiental que permitiu o rompimento da barragem, como ainda aprofundou o
modelo de autorregulação ambiental, apesar de todas as limitações inerentes à sua aplicação
em países de baixa capacidade institucional, como o Brasil (SANTOS; MILANEZ, 2018).

3.1 - Relação do Estado em Nível Local e Regional
Ao observar o padrão de interação entre empresas do setor mineral e o Estado a
partir do modelo proposto por Fuchs (2013. apud MILANEZ et al, 2018) descrito no item
2.5, pode-se analisar a influência do setor mineral no poder público local (Mariana) e regional
(Minas Gerais e Espírito Santo). Nas esferas municipais e estaduais as categorias
instrumentalistas ideacional e material ganham maior peso na estratégia empresarial de
relacionamento com o Estado (MILANEZ et al, 2018). Ainda que mobilize menor
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investimento do setor mineral, ao se comparar a esfera federal, vale ressaltar alguns aspectos
que se desdobraram a partir das relações de tipo instrumental.
No que diz respeito ao financiamento privado de campanha empresas do setor
mineral foram responsáveis pela doação de quase R$3,5 milhões para a campanha do
governador eleito Fernando Pimentel (PT) e as empresas do grupo Vale51 destinaram mais de
R$3,1 milhões para a mesma52. No Espírito Santo o setor da mineração colaborou com quase
R$420 mil para a campanha de Paulo Hartung, eleito governador também em 2014, sendo as
empresas do grupo Vale responsáveis por pouco mais de R$317 mil desse valor53.
Dos deputados estaduais membros da Comissão Extraordinária das Barragens da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, criada uma semana após o rompimento da
barragem do Fundão, dois tiveram suas campanhas financiadas diretamente pelas
empresas do grupo Vale, Gustavo Valadares (PSDB), com R$ 60 mil da Salobo
Metais; e Thiago Cota (PPS), com R$ 50 mil da Mineração Corumbaense Reunida.
Na Comissão Externa na Câmara dos Deputados, estabelecida para acompanhar e
monitorar as consequências do rompimento, dentre 19 membros efetivos, dez
tiveram suas campanhas financiadas pelas empresas do grupo Vale. Givaldo Vieira
(PT/MG) recebeu R$ 200 mil (R$ 100 mil da Vale Energia e R$ 100 mil da
Minerações Brasileiras Reunidas). Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) e Rodrigo de
Castro (PSDB/MG), receberam R$ 100 mil cada um, o primeiro da Mineração
Corumbaense Reunida e o segundo da Salobo Metais. O deputado Paulo Folleto
(PSB/ES), recebeu em sua campanha R$ 200 mil, doados diretamente pela Vale
Manganês e Minerações Brasileiras Reunidas. E Eros Biodini (PTB/ MG) recebeu
R$ 100 mil da Mineração Corumbaense Reunida. A candidatura de Wellington
Coimbra (PMDB/ES), também membro da Comissão, recebeu R$ 100 mil da Vale
Manganês, transmitido pelo Comitê Financeiro Único do PMDB. As campanhas de
Gabriel Andrade (PT/MG) e Leonardo Monteiro (PT/ MG) receberam da Vale
Energia S.A e da Mineração Brasileira Reunidas, respectivamente, R$ 12 mil cada
uma, via Comitê Financeiro Único do PT. Mario Lúcio Heringer (PDT/MG)
recebeu R$ 100 mil da Mineração Brasileira Reunidas, através do Comitê
Financeiro do PDT. (COELHO; MILANEZ; PINTO, 2016. p. 189).

Vale Energia, Vale Manganês, Minerações Brasileiras Reunidas, Mineração Corumbaense
Reunida e Salobo Metais foram as empresas que realizaram as doações (Coelho, Milanez e Pinto,
2016).
52
Segundo
os
dados
do
TSE,
disponíveis
em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action.
Acessado em: 15/09/2020.
53
Segundo
os
dados
do
TSE,
disponíveis
em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action.
Acessado em 15/09/2020.
51
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No que diz respeito ao parâmetro estruturalista material, Milanez et al (2018)
argumenta que a disparidade existente entre o poder econômico entre grandes empresas do
setor mineral e os municípios no qual estão instaladas promove uma relação de dominação
estrutural, onde as prefeituras dependem mais do setor privado que o oposto. Esse tipo de
relação concede ao setor privado maior capacidade de barganha na implementação de seus
projetos extrativistas e das contrapartidas oferecidas ao município.
Gráfico 18 - Orçamento Mariana e Lucro Samarco

Elaboração Própria. Fonte: Relatório Samarco, 2011; 2012; 2013; 2014. Portal da
Transparência Mariana.
O município de Mariana demonstra possuir um forte enraizamento da atividade
mineral em sua estrutura social e econômica, sendo ela a principal fonte de receita por meio
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) (COELHO;
MILANEZ; PINTO, 2016). Como demonstra o gráfico 19 as principais contribuintes para a
CFEM em Mariana são justamente a Vale e a Samarco.
Gráfico 19 - Arrecadação CFEM em Mariana por principais Empresas
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Fonte: ANM
Gráfico 20 - Arrecadação da CFEM em Mariana

Fonte: ANM
Gráfico 21 - Impacto da CFEM no Orçamento de Mariana
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Elaboração própria. Fonte: ANM; Portal da Transparência de Mariana
Tais aspectos econômicos produzem um significativo impacto na apreensão das
empresas mineradoras pela comunidade local. A contribuição ao orçamento municipal
articulada com ações diretas produzidas pela Samarco e pela Vale em Mariana e parcerias
com o poder público contribuem para sustentar o imaginário de desenvolvimento local
propiciado pela atividade extrativista. “A utilização de táticas de cunho estruturalista material
tende a permitir o fortalecimento do poder da corporação no âmbito ideacional. À medida que
a empresa realiza uma série de obras públicas, ela passa a ser vista como uma
benfeitora [...]” (MILANEZ, et al. 2018. p. 22).
Atividades como estabelicimento de postos de coleta de óleo para reciclagem54;
trabalho voluntário de funcionários em plantio de hortas comunitárias, oficinas de saúde e
beleza, reforma de escolas, ações educativas e torneios esportivos55; investimento financeiro
em projetos sociais56, são formas de cumprimento da Samarco com sua perspectiva de
“responsabilidade social” em Mariana e região. O processo de promoção dessas atividades

54

https://jornalpontofinalonline.com.br/noticia/926/samarco-entrega-coletores-de-oleo-para-mariana-eouro-preto.
55
https://jornalpontofinalonline.com.br/noticia/1253/voluntarios-da-samarco-beneficiaram-mais-de-60mil-pessoas-durante-o-dia-v.
56
https://jornalpontofinalonline.com.br/noticia/25/samarco-assina-acordos-com-entidades-sociais-de-m
ariana-e-regiao.
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está associado à tentativa de mitigar possíveis conflitos sociais gerados a partir da degradação
socioambiental inerente a atividade extrativa, os quais teriam repercussões negativas na
imagem da empresa produzindo risco empresarial à seus negócios (PoEMAS, 2015).
Tais fatores contribuem para que se constitua uma relação estrutural ideacional
baseada na criação de símbolos e narrativas positivas acerca da imagem da Samarco. Tal
fator pode ser demonstrado pela organização de uma manifestação em favor da Samarco após
o rompimento da barragem de Fundão57.
Além do impacto da CFEM no orçamento de Mariana demonstrado no gráfico 21, a
mineração ainda afeta o ingresso de receitas públicas por outros caminhos, tal qual a
influência no repasse de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
promovida pela atividade da Samarco. O gráfico 20 apresenta um considerável crescimento
da CFEM a partir de 2011, o que foi resultado da intensificação da atividade mineira através
do Projeto de Quarta Pelotização (P4P)58. Entre 2011 e 2013 somente a Samarco representou
22%, 26% e 26% do ICMS repassado ao município (KLEIN, et al., 2014).
O aumento da contribuição econômica da atividade mineral no município, sobretudo
via tributos, constitui também uma contrapartida de aumento de gastos público relativos à
“manutenção do sistema rodoviário, do crescimento da demanda por serviços públicos – em
especial, de saúde –, de custos ambientais ampliados causados pela extração e beneficiamento
minerais, dentre outros fatores.” (WANDERLEY; MASUR; PINTO, 2016. p. 43). O prefeito
Roberto Rodrigues chegou a demandar da companhia a reconstrução de rodovias deterioradas
por sua atividade (uma vez que não foram construídas para comportar atividades de larga
escala)59.
Apesar da forte influência da indústria extrativa mineral na vida econômica de
Mariana o setor produz proporcionalmente menos empregos que outras atividade econômicas
que poderiam ser incentivadas (à exemplo do turismo). Grande parte dos empregos gerados
pelo setor apresentam características de precarização, como a contratação de curto prazo por

57

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/17/interna_gerais,708844/grupo-de-moradores-d
e-mariana-planeja-manifestacao-em-defesa-da-samarc.shtml.
58
Um dos maiores projetos de expansão mineral já realizado no país com investimento próximo aos
R$6 bilhões. Ocorreu na mina de Germano em Mariana. Segundo relatório anual de sustentabilidade
da
Samarco
de
2012,
disponível
em:
https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2016/08/2012-Relatorio-Anual-de-Sustentabilidade.pdf.
Acessado em: 19/10/2020.
59
https://jornalpontofinalonline.com.br/noticia/2278/prefeitura-de-mariana-e-comunidade-de-monsenho
r-horta-exigem-contrapartida-pela-atuacao-da-samarco-no-municipio
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empresas terceirizadas, que oferecem os cargos mais baixos hierarquicamente, mas com
salários mais altos do que a média recebida na região rural (marcada por níveis de
desemprego e subemprego elevados). Ainda que precarizados e proporcionalmente inferiores
numericamente que empregos produzidos por outros setores econômicos, os postos de
trabalhos associados à mineração assume uma relevância central para a vida econômica do
município, produzindo um “dilema minerador”. Apesar da degradação sócio ambiental a
atividade extrativa é percebida como fundamental para o funcionamento da cidade, por
proporcionar a maior parte da composição da renda familiar de muitas pessoas (PoEMAS,
2015).
Através dos aspectos demonstrados acima pode-se inferir uma dependência da
atividade mineira em Mariana, não somente pela capacidade produtiva de empregos e
impostos oferecidos pelas minerações, mas também pelo papel ativo do poder público em
adequar sua gestão as demandas do setor. “Não é uma rota econômica natural a regiões ricas
em recursos minerais, uma espécie de destino - manifesto para o estado de Minas Gerais, mas
uma opção política reforçadora das próprias condições de dependência” (COELHO;
MILANEZ ; PINTO, 2016. p. 195).
Essa relação de dependência é percebida nitidamente em diferentes ocasiões em que
o atual prefeito Duarte Junior, após o rompimento de Fundão, pediu a retomada das
atividades da Samarco temendo um colapso financeiro na cidade60.
Entre 2010 e 2020 o município de Mariana foi governado por 6 prefeitos (entre
cassações e processo de impeachment)61, cada qual mobilizando uma visão sobre a mineração
na cidade.
Gráfico 22 - Arrecadação CFEM Minas Gerais

60

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/prefeito-de-mariana-pede-volta-das-operações-da-samarc
o-1.358492.
e
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/evento-sobre-desastres-ambientais-prefeito-demariana-pede-volta-da-mineracao.
61
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/11/12/mariana-teve-7-prefeitos-nos-ultimo
s-5-anos.htm.
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Fonte: ANM

3.2 - Barragens e Modelo de Mineração Brasileira
A utilização de barragens para rejeitos da produção mineral é frequentemente
adotada no Brasil e, como mencionado anteriormente, apresenta números expressivos.
Contudo não há uma sistematização clara do quantitativo de barragens existentes no país de
forma integrada à nível nacional e regional, o que dificulta a constituição de políticas
públicas e fiscalização adequada. No Relatório de Segurança de Barragens produzidos pela
ANA em 2015 contabilizava 660 barragens desse tipo no território nacional, sendo 315 em
Minas Gerais, ao passo que a FEAM listava, no mesmo ano, 442 barragens no Estado (Santos
e Wanderley, 2016). O Brasil seguiu nas últimas décadas a tendência global de ampliação em
número e capacidade desse tipo de estrutura (Franca, 2009), estando registrado mais de
58000 barragens com 15 metros ou mais, no mundo, de acordo com o International
Commission on Large Dams62.
O minério explorado pela Samarco no Complexo de Germano tem entre médio e
baixo teor de ferro, o que requer um processo de beneficiamento úmido para poder ser
concentrado e transportado. Esse procedimento produz uma quantidade significativa de
rejeitos, os quais, nesse caso, foram depositados em barragens de alteamento a montante

Organização internacional destinada a realizar encontros, fóruns e publicações técnicas acerca da
construção e operações de barragens.
62
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(VERVLOET, 2016). Há três tipos principais de barragens para disposição de rejeitos de
minério, a montante (no qual o alteamento é feito no sentido “para dentro” do reservatório), a
jusante (no qual o alteamento é feito no sentido “para fora” do reservatório) e o de linha de
centro (no qual o alteamento é construído no mesmo eixo vertical do dique inicial).
Desses três modelo o método a montante é o mais barato de custeio, porém o menos
seguro, enquanto o método a jusante é o mais seguro, porém mais caro, e o de linha de centro
é uma espécie de meio termo (GUEDES e SCHNEIDER, 2017). O método a montante faz
com que a linha freática esteja muito próxima do talude a jusante, reduzindo sua segurança,
que junto com a utilização do próprio rejeito na construção do dique inicial e dos alteamentos
aumenta a possibilidade de deslizamentos no caso de abalos (que podem ser provocados pelo
maquinário pesado) (LOZANO, 2006).
Vale ressaltar que para além desses modelos de armazenamento de rejeitos em
barragens há outras tecnologias disponíveis para variados cenários, como empilhamento
drenado, deposição de rejeitos finos pelo método de secagem, empilhamento a seco, filtragem
sólido-líquido e ainda o processamento e concentração magnética dos rejeitos. Cada um
desses modelos apresentam diferentes metodologias, que no fundo consistem em depositar o
rejeito do minério em separado da água, alguns mais simples e baratos, outros nem tanto, mas
todos apresentam um risco potencial associado comparativamente menor ao modelo de
barragem com alteamento a montante (GUEDES e SCHNEIDER, 2017).
Como vimos ao longo do texto, há um leque de alternativas tecnológicas
disponíveis. Portanto, é estratégico que o setor mineral invista em pesquisa e
desenvolvimento de modo a tornar as opções tecnológicas viáveis economicamente
e que possam ser utilizadas em larga escala. Esse é um desafio a ser vencido diante
de um cenário de produção crescente de rejeitos, não apenas pelo aumento da
produção mas também pela redução nos teores medidos das reservas minerais
existentes. (GUEDES; SCHNEIDER, 2017. p. 40)

A disposição de rejeitos em forma de polpa (rejeitos úmidos), que caracteriza a
composição das barragens, é o método mais utilizado no Brasil (THOMÉ; PASSINI, 2018), o
que consolida um modelo de “dependência de barragens” (SANTOS; WANDERLEY, 2018).
A adoção desse método está atrelado a autonomia concedida às empresas do setor no que diz
respeito ao tratamento e disposição de rejeitos pela regulação brasileira. Nesse cenário é
notório que o elemento determinante no processo de escolha de medidas adotadas, de método
e local da disposição de rejeitos, trata-se de fatores econômicos, uma vez que o investimento
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realizado nessa operação é encarado como oneroso já que não produz retorno financeiro a
curto ou médio prazo (LOZANO, 2006). Tal perspectiva de gestão associado à fraca
regulação e fiscalização governamental vem produzindo desastres como ocorrido em
Mariana.
A falta de compromisso das empresas com procedimentos de gestão, de
planejamento de longo prazo, de projeto de engenharia adequado, ausência de
supervisão especializada, inexistência de manual de operação, improviso da equipe
de operação, falta de inspeções e avaliações periódicas de segurança geram fatos
catastróficos. (MACHADO, 2007. p. 20)

Essa percepção acerca da preocupação sócio ambiental e do risco associado ao
rompimento de barragens de rejeito fez com que houvesse muitos desastres do tipo ao longo
dos séculos XX e XXI. Contudo um avanço tecnológico que barateia os instrumentos de
contenção de risco, associado a uma política regulatória mais rigorosa, fez com que tais
incidentes fossem menos frequentes a nível global. Apesar disso, a possibilidade de maior
segurança na operação mineira não evitou que esse tipo de desastre continuasse ocorrendo no
Brasil. No entanto Reis et al (2020) ressalta que o avanço tecnológico e um aparato
institucional público de regulação e fiscalização mais rigoroso não determina a não
ocorrência de desastres, como foi o caso dos ocorridos no Canadá e na Espanha. Tal
argumento enfatiza o fato de que “segundo os especialistas, não existe barragem de rejeitos
totalmente segura, porque sempre existe o risco de rompimento ou desestabilização”
(PIMENTA, 2015. apud S
 ANTOS; WANDERLEY, 2016. p. 88).
No que diz respeito aos seus vizinhos regionais, o Brasil assume um protagonismo
no caso de desastres envolvendo barragens, segundo o World Information Service on Energy
(WISE) - Uranium Project:
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Gráfico 23 - Rompimento de Barragens na América Latina (2001 - 2020)

Fonte: WISE - Uranium Project
Quadro 11 - Rompimento de Barragens na América Latina (2001 - 2020)
Data

Lugar

Companhia

01/05/2020

San José de Los Manzanos,
Canelas, Durango, Mexico

Exportaciones de Minerales de
Topia SA (EMITSA)

01/10/2019

Nossa Senhora do Livramento,
Mato Grosso, Brazil

VM Mineração e Construção,
Cuiabá

10/07/2019

Cobriza mine, San Pedro de Coris
district, Churcampa province,
Huancavelica region, Peru

Doe Run Perú S.R.L.

29/03/2019

Machadinho d'Oeste, Oriente Novo, Metalmig Mineração Indústria e
Rondônia, Brazil
Comércio S/A

25/01/2019

Córrego de Feijão mine,
Brumadinho, Região Metropolitana
de Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brazil
Vale SA

4/06/2018

Cieneguita mine, Urique,
Chihuahua, Mexico

Minera Rio Tinto (Cluster Minero
de Chihuahua A.C. )

03/03/2018

Huancapatí (Huancapetí), Recuay
province, Áncash region, Peru

Compañía Minera Lincuna SA
(Grupo Picasso)

17/02/2018

Barcarena, Pará, Brazil

Hydro Alunorte / Norsk Hydro
ASA

05/11/2015

Germano mine, Bento Rodrigues,

Samarco Mineração S.A. (50%
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distrito de Mariana, Região Central, BHP Billiton , 50% Vale )
Minas Gerais, Brazil
10/09/2014

Herculano mine, Itabirito, Região
Central, Minas Gerais, Brazil

Herculano Mineração Ltda

07/08/2014

Buenavista del Cobre mine,
Cananea, Sonora, Mexico

Southern Copper Corp. (Grupo
México )

25/06/2010

Huancavelica, Peru

Unidad Minera Caudalosa Chica

27/04/2009

Barcarena, Pará, Brazil

Hydro Alunorte / Norsk Hydro
ASA

10/01/2007

Miraí, Minas Gerais, Brazil

Mineração Rio Pomba Cataguases
Ltda

3/10/2003

Cerro Negro, Petorca prov., Quinta
region, Chile
Cia Minera Cerro Negro

22/06/2001

Sebastião das Águas Claras, Nova
Lima district, Minas Gerais, Brazil

Mineração Rio Verde Ltda

Fonte: WISE - Uranium Project
3.3 -  Consequências Políticas do Rompimento para a Mineração Brasileira
À época do desastre em Mariana já se debatia no congresso nacional a elaboração de
um novo código de mineração, a partir de uma comissão especial na câmara melhor analisada
no item 2.5, que pretendia substituir o Decreto-Lei 227 de 1967. A comissão foi instaurada
em Março de 2015 para discutir o Projeto de Lei 0037/11 de mesmo fim, e em Setembro
produziu um relatório parcial que não chegou a ser votado. O relatório previa a instauração de
um novo código de mineração bem como a criação da ANM, contudo esses só ocorreram em
2017, através da MP 790/17 (para o código) e da Lei 13575/17 (para a agência), conforme
demonstrado no quadro 12.
A comissão foi amplamente criticada pela pouca presença e recepção de
contribuições de grupos de fora do governo, sobretudo de movimentos sociais e ONGs, bem
como pelo impacto produzido pelas contribuições de empresas privadas do setor mineral
(CASTRO; MILANEZ, 2015). Tais fatores ressaltam o favorecimento dos interesses do setor
privado na regulação da atividade mineira, e foram ainda mais aprofundados na medida em
que se tentou estabelecer uma nova redação para o código por meio de medida provisória,
sugerindo uma menor predisposição ao amplo diálogo com os setores da sociedade
(SANTOS; MILANEZ, 2017).
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Destaca-se ainda no quadro 12 a seguir a proeminência da ação do executivo (e suas
esferas) sobre a ação legislativa no âmbito federal, bem como a ausência de medida
específica mais rigorosa com o objetivo de evitar que desastres como de Fundão voltassem a
ocorrer. Grande parte do esforço realizado nas políticas de barragens ficou alocado sobre o
DNPM, o qual tem por essência atuar conforme a legislação vigente, o que o limita a tal
escopo. Por outro lado, pela centralidade que exerce no regimento do setor mineral e pela
abrangência da legislação sob a qual está condicionada, o departamento atua com certa
autonomia, sendo capaz de “legislar” como autarquia especial (LEME, 2011).
Outro aspecto crucial ocorrido pós desabamento de Fundão foi a instauração da
Agência Nacional de Mineração (ANM), a qual já estava presente na maior parte das
discussões sobre alteração do marco regulatório da mineração, mas que apenas em 2017 foi
concretizado. O setor da mineração foi um dos poucos que estiveram envolvidos no processo
de privatização dos anos 1990 a não constituir agência regulatória no mesmo contexto. A
adoção do modelo de agências como instituições responsáveis por gerir determinados setores
da economia foi muito utilizado no período de privatizações mais frequentes, e representaram
a redefinição do papel e dos instrumentos de regulação do Estado com o objetivo de trazer
mais competitividade ao mercado brasileiro, e por conseguinte mais investimentos (LEME,
2011).
No caso do setor mineral os efeitos produzidos pela ANM ainda carecem de tempo e
dados para serem melhor analisados, uma vez que por ser muito recente seu funcionamento
(2018) ainda não pode se determinar como a agência se insere no dinamismo do mercado da
mineração.
Quadro 12 - Principais Iniciativas da União pós Rompimento de Fundão
Normativa

Descrição

ATO DA PRESIDÊNCIA da Câmara
dos Deputados de 11/11/2015

Cria Comissão Externa, com ônus para a Câmara dos
Deputados, destinada a acompanhar e monitorar os
desdobramentos do desastre ambiental, ocorrido em
Mariana - MG e região, no dia 05 de novembro de 2015,
causado pelo rompimento de uma barragem.

PORTARIA Nº 14/16 - DNPM

Estabelece o prazo de 15 dias para a apresentação de
documentos comprobatórios do Plano de Ação de
Emergência de Barragem de Mineração junto às
prefeituras e defesas civis conforme exigido pelo PNSB

PORTARIA Nº 432/16 - MME

Incube o secretário da SGM a competência de outorga,
caducidade, nulidade e indeferimento de requerimento de
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lavra

PORTARIA Nº 70.389/17 - DNPM

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o
Sistema Integrado de Gestão em Segurança de
Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de
execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis
técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do
Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de
Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de
Segurança de Barragem e do Plano de Ação de
Emergência para Barragens de Mineração

PORTARIA Nº 70.507/17 - DNPM

Instruções técnicas para apresentação de Novo Plano de
Aproveitamento Econômico
Altera o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 Código de Mineração, e a Lei nº 6.567, de 24 de setembro
de 1978, que dispõe sobre regime especial para
exploração e aproveitamento das substâncias minerais
que especifica.

MP 790/17 - Presidência

LEI Nº 13.540/17

Sobrescreve a redação de diversas leis que tratam sobre
a CFEM. Destaca-se as alterações sobre a cobrança do
imposto sobre rejeitos.

LEI Nº 13.575/17

Cria a Agência Nacional de Mineração (ANM); extingue o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

DECRETO Nº 9.406/18 - Presidência

regulamenta o Decreto-Lei nº 227/67 - Código de
Mineração, a Lei nº 6.567/78, a Lei nº 7.805/89, e parte da
Lei nº 13.575/17.

DECRETO Nº 9.407/18 - Presidência

Altera o percentual de recebimento da CFEM por
municípios e Distrito Federal que tenham perdido receita
do Imposto em virtude da lei 13540/17, e dos mesmos
que sejam atingidos de forma indireta pela atividade
mineira

DECRETO Nº 9.587/18 - Presidência

Instala a Agência Nacional de Mineração e aprova a sua
Estrutura Regimental e o seu Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão.

Elaboração própria. Fonte: ANM; Câmara dos Deputados.

Após o desastre ter ocorrido em novembro de 2015, as medidas normativas
temporalmente mais próximas tiveram o cunho mitigador dos efeitos do desastre para o
modelo de concentração de rejeitos de minério em barragens. Assim se sucedeu com a
criação de uma comissão externa pela câmara dos deputados para acompanhar o caso de
Mariana e a Portaria 14 de 2016 do DNPM para recolher com celeridade o Plano de Ação de
Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) dos empreendimentos minerais.
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A principal normativa realizada após o rompimento de Fundão diz respeito a
Portaria 70389/2017 do DNPM, que busca atuar como medida intensificadora dos processos
de segurança relacionada às barragens destinadas à mineração. Ela estabelecia maior rigor e
periodicidade na apresentação de relatórios que atestem a segurança das construções pelas
empresas, através da criação do Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. A portaria
apontou para os primeiros sinais de tensão entre o novo governo federal e a nova gestão do
DNPM. Representantes do setor, apesar de ressaltarem a importância de uma medida que
buscasse maior segurança formal para o processo de disposição de rejeitos, contestaram a
capacidade das empresas e do próprio departamento em cumprir as exigências impostas pela
portaria, uma vez que haveria deficiência de mão de obra para sua realização. O setor
mostrou incômodo pelo acréscimo de atividades que deveriam ser exercidas para se adequar
ao novo protocolo, além da maior delegação de responsabilidades ao setor privado (ALVES,
2017).
Posteriormente o governo Temer, junto com seu ministro Vicente Lobo, deu início
ao Plano de Revitalização da Indústria Mineral (PRIM), cujo o desdobramento foi o
lançamento da medida provisória 789/2017 (CFEM), 790/2017 (Código de Mineração) e 791
(ANM), além da extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados pelos decretos
9142/2017 e 9147/201763. As MPs 789 e 791 foram convertidas em leis em dezembro do
mesmo ano pelo congresso nacional, 13540/2017 e 13575/2017 respectivamente, enquanto a
MP 790 não foi votada a tempo pelo congresso e perdeu eficácia. De forma geral, a iniciativa
de reestruturação foi bem recebida pelo setor da mineração, com exceção à polêmica causada
pela MP 789, que anunciava um aumento do valor a ser pago pelas empresas à CFEM.
O plano foi constituído a partir da articulação do MME e seus órgãos com o
IBRAM, que defendia os interesses das empresas associadas e de outras organizações do
setor, a fim de fortalecer a indústria mineral e valorizar a imagem do setor como motor de
desenvolvimento nacional (IBRAM, 2017). Entretanto na 17ª edição do Congresso Brasileiro
de Mineração - que ocorreu em setembro do mesmo ano - o instituto direcionou críticas às
medidas editadas pelo governo, sobretudo àquela que adotava um aumento na cobrança da
CFEM. Outra crítica direcionada foi para a insuficiente flexibilização do licenciamento
ambiental e o excesso de regulação (ALVES; FORNARI, 2017).
63

Alguns meses depois, após pressão da opinião pública, a extinção foi revogada pelo decreto
9159/2017.
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Em 2017 o DNPM foi substituído pela ANM através da Medida Provisória 791/17
editada pelo então presidente Michel Temer, e transformada em lei pelo Congresso Nacional
em 2018. Dentro de um contexto de relativa mudança de perspectiva estratégica para o setor
mineral no governo Temer, inaugurando uma fase neoextrativista liberal-conservadora no
Brasil (MILANEZ; COELHO; WANDERLEY, 2017), a implementação da agência se deu
com relativa facilidade propiciada por um consenso entre diversos setores do Estado e das
companhias mineiras, quando comparado a outras reformas estruturais do setor.
A medida que fez parte do Plano de Revitalização da Indústria Mineral (PRIM)
conseguiu concretizar a inauguração de uma agência pro setor que foi projetada em todas as
tentativas de reformas minerais planejadas desde a década de 1990. Segundo Leme (2011) o
modelo de agência regulatória surge nos EUA, e a partir da década de 1980 - sob influência
do New Deal e da corrente neoliberal da escola de Chicago - se configura em padrões
similares ao que reconhecemos contemporaneamente, uma vez que exerceram uma forte
influência nas instituições voltadas para a regulação estatal criadas na década de 1990 na
América Latina. Segundo o autor as agência reguladoras são instituições centrais na dinâmica
da relação entre Estado e mercado, e que foram fundamentais no processo de reformas do
Estado ao final do século XX, quando a partir das privatizações o setor público perde
capacidade empreendedora e se torna mais restrito ao papel regulatório que busca corrigir as
imperfeições do livre mercado.
Na América Latina, e particularmente no Brasil, a onda de privatizações do final da
década de 1990 veio associada a constituição dessas agências que tinham por objetivo
controlar a concorrência, as externalidades do manejo de bens públicos e a assimetria de
informações. No Brasil diversas agências foram criadas nesse contexto, concentrando seu
surgimento entre o final do século XX e começo do XXI - momento onde há uma redefinição
do papel do Estado na economia. A constituição dessas instituições no caso brasileiro
promoveu o aparecimento de uma figura jurídica singular na estrutura estatal brasileira, que
apesar de formalmente fazer parte do corpo executivo, é capaz de acumular funções
legislativas, judiciárias e executivas, conformando uma espécie de quarto poder (LEME,
2011).
Essas entidades são dotadas de autonomia decisória, operacional e orçamentária, de
forma que muitas vezes se constituem em uma arena de disputa e articulações de interesses
entre diversos setores do Estado e da sociedade civil. Pela capacidade organizacional e
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financeira de se pautarem instrumentos de pressão nessas agências, é razoável imaginar que
essas instituições estão sob constante tensão na tentativa de captura pelos setores mais fortes
desses atores, tal qual grandes empresas e o poder executivo. No geral a tendência é que
nessa arena os setores menos favorecidos sejam aqueles com menor capacidade de pressão,
como foi o caso da crise elétrica de 2001 onde - em meio a um conflito entre o Estado e as
concessionárias de energia elétrica acerca do financiamento dos custos fiscais provocados
pela crise - o consumidor final arcou com um aumento tributário de um serviço deficiente
(LEME, 2011).
A forma pela qual a ANM foi conformada pela MPV 791/17 deixou de instituir
possíveis mecanismos de aproximação ampla da sociedade, em especial das comunidades
afetadas pela mineração, como no casa da exclusividade atribuída ao ferimento de direitos
econômicos por atos normativos da agência para a convocação de consultas e audiências
públicas (GONÇALVES; MILANEZ; WANDERLEY, 2018).
Quadro 13 - Alterações Regulatórias à Nível Estadual pós Rompimento de Fundão

DECISÃO DA MESA, De 11/11/2015 - ALMG

Cria a Comissão Extraordinária das Barragens, na
Assembleia Legislativa do Estado

DECRETO 46885/15 - Gov.

Institui Força-Tarefa com a finalidade de
diagnosticar, analisar e propor alterações nas
normas estaduais relativas à disposição de rejeitos
de mineração.

LEI 21972/16 - ALMG

Dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos – Sisema

DECRETO 46953/16 - Gov.

Dispõe sobre a organização do Conselho Estadual
de Política Ambiental – Copam –, de que trata a Lei
nº 21.972

DECRETO COM NUMERAÇÃO ESPECIAL
197/16 - Gov

Cria comissão para acompanhar e prestar suporte
técnico ao Comitê Interfederativo instituído pelo
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
celebrado entre União, Estado de Minas Gerais,
Estado do Espírito Santo, Samarco Mineração S.A.,
Vale S.A. e BHP Billiton Brasil LTDA

DECRETO 46993/16 - Gov.

Institui a Auditoria Técnica Extraordinária de
Segurança de Barragem e dá outras providências.

DECRETO COM NUMERAÇÃO ESPECIAL
500/16 - Gov.

Dispõe sobre a requisição administrativa de terreno
localizado no Município de Mariana, para
implantação do Dique S4.

LEI 22381/16 - ALMG

Dispõe sobre a política estadual de diversificação
produtiva dos municípios mineradores e dá outras
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providências.

DECRETO 47158/17 - Gov.

Altera o Decreto nº 46.993/16: Abre a possibilidade
de oferta de licenciamento de ampliação de
barragem de rejeitos sem a definição de critérios do
COPAM, exceto as de alteamento a montante.

DECRETO 47301/17 - Gov.

Dispõe sobre a estruturação e a contabilização dos
gastos públicos extraordinários do Estado
decorrentes do evento objeto do Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado
entre União, Estado de Minas Gerais, Estado do
Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e
BHP Billiton Brasil Ltda.

DECRETO 47347/18 - Gov.

Contém o Estatuto da Fundação Estadual do Meio
Ambiente

DECRETO 47383/18 - Gov.

Estabelece normas para licenciamento ambiental,
tipifica e classifica infrações às normas de proteção
ao meio ambiente e aos recursos hídricos e
estabelece procedimentos administrativos de
fiscalização e aplicação das penalidades.

DECRETO 47428/18 - Gov.

Dispõe sobre a criação da Secretaria Executiva no
âmbito da Secretaria de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais, para apoiar e promover a
articulação e a interlocução entre os órgãos e
entidades representantes do Estado no Comitê
Interfederativo – CIF – e sobre a estruturação e a
contabilização dos gastos públicos extraordinários
decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão.

DECRETO 47575/18 - Gov.

Altera o Decreto nº 45.936/12, que estabelece o
Regulamento da Taxa de Controle, Monitoramento e
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Exploração e Aproveitamento de Recursos
Minerários – TFRM – e dispõe sobre o Cadastro
Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM

Fonte: ALMG

A primeira ação de destaque para a tentativa de mitigação dos efeitos provocados pelo
rompimento da barragem do Fundão realizada no âmbito estadual de Minas Gerais foi a
constituição de uma Força-Tarefa através do Decreto 46885/2015, conforme demonstrado no
Quadro 12. O decreto estabeleceu como seus componentes diversos órgãos do estado e as
Universidades Federal de Ouro Preto, Estadual de Minas Gerais e Federal de Minas Gerais e
o IBRAM como representantes da sociedade civil. Ressalta-se o não estabelecimento do

126

vínculo formal com nenhum tipo de organização local ou movimento de atingidos, mas a
presença de instituição destinada a defender os interesses empresariais.
A participação do instituto nessa Força-Tarefa foi decisiva para que não fosse adotada
medida mais rígida de restrição de implementação e operação de barragens de rejeito no
estado (IBRAM, 2016). De modo geral o Quadro 12 aponta para uma série de iniciativas
reestruturantes para o setor mineral no estado de Minas Gerais e ações pontuais de incidência
no rompimento de Fundão, de forma que se colocou uma tentativa de proporcionar ao setor
extrativista mineral uma resposta que propiciasse melhores condições de exploração, e ao
mesmo tempo conciliar uma imagem de maior rigor na fiscalização de barragens de rejeito à
população como um todo.
Esse movimento é percebido, por exemplo no caso da Lei 21972 de 2016, na qual
remodelou o sistema de licenciamento ambiental no estado, permitindo uma maior
simplificação e celeridade no processo. A nova lei permitiu a possibilidade do tratamento de
requisição de licenças por unidades regionais e em casos de menor impacto produtivo /
ambiental de licenciamento simplificado monofásico, no qual as empresas realizam um
cadastro eletrônico apresentando um relatório simplificado de possíveis impactos64.
Tal lei determina ainda - no artigo 23 - que nos casos do requerimento não ser avaliado
pelos órgãos ambientais competentes no prazo pré estabelecido, o COPAM atestará ou não a
concessão da licença, ainda que não detenha o parecer técnico das superintendências
regionais. Essa medida, aprovada dois meses depois do rompimento da barragem em
Mariana, foi uma resposta às pressões colocadas pelo setor extrativo mineral por um processo
de licenciamento ambiental mais flexível, que proporcionasse mais rapidez ao procedimento
e mais eficácia aos negócios.
Por outro lado, alguns meses depois no mesmo ano, o governo estadual editou um
decreto que estabelecia a exigência de uma auditoria externa extraordinária para todos os
empreendimentos de barragem de rejeitos com alteamento a montante do estado, devendo-se
apresentar os respectivos relatórios de estabilidade até setembro de 2016. Esse decreto ilustra
o movimento do estado de Minas Gerais, em especial do governo executivo, de buscar dar
uma resposta à população em geral de maior rigor e fiscalização das barragens, ao passo que
64

Para mais detalhes sobre o licenciamento em MG consultar a cartilha do Grupo de Estudos em
Temáticas Ambientais (GESTA) da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em:
http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/08/cartilha-gesta-UFMG-licenciame
nto.pdf. Acessado em: 17/10/2020.
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se preocupa em proporcionar um ambiente economicamente competitivo para o setor
extrativo mineral.
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Considerações Finais
O primeiro capítulo desse trabalho realizou um esforço de debater as principais
questões teóricas que implicam na análise do objeto de pesquisa. Discutiu-se a evolução do
conceito do desenvolvimento na academia latino americana e suas implicações para a
formulação de políticas nacionais. Argumentou-se que a crescente preocupação com as
questões ambientais do final do século XX influenciou diretamente nesse debate, quando
organizações internacionais, empresas e Estados do continente se comprometem a promover
um modelo de desenvolvimento sustentável ao final da conferência RIO-92. Contudo a
discussão acadêmica que se preocupou em relacionar a defesa do meio ambiente com as
estratégias

para o desenvolvimento nacional em um sentido crítico ressalta a

incompatibilidade entre um modelo de desenvolvimento sustentável e as medidas neoliberais
tomadas na América Latina durante a década de 1990.
De fato autores como Echart Muñoz e Villarreal Villamar (2018); Escobar (2012);
Martínez Alier (2014); Gudynas (2010; 2012; 2018); Svampa (2008), entre outros,
enfatizaram as tensões existente entre a produção capitalista, seja pelo modelo neoliberal ou
pelos modelos pós-neoliberais, e a defesa do meio ambiente. Essa discussão salientou que
apesar de tomar maior espaço na agenda nacional e internacional a preocupação ecológica
não garantiu que fossem tomadas medidas que proporcionassem um modelo sustentável de
desenvolvimento, mas ao contrário, a intensificação da acumulação mundial de capital que
ocorreu no século XXI fez aprofundar o ritmo de exploração da natureza no continente de
forma a causar mais conflitos acerca da disputa dos manejos dos recurso naturais.
Esse aprofundamento, que no contexto latinoamericano se deu pelos contornos do
neoextrativismo, fez destacar o papel desempenhado pelos atores que protagonizam as
disputas pela forma que o desenvolvimento se relaciona com o meio ambiente, e ainda a
articulação de interesses entre aqueles com mais capacidade de definição de agenda e
imposição de sistemas produtivos extrativos, o Estado e as empresas privadas. O debate
acerca da relação entre o Estado e o mercado contribuiu para proporcionar as ferramentas
analíticas dessa articulação no campo da mineração.
O trabalho seguiu o entendimento de Evans (1995) de que importa mais compreender a
forma como o Estado intervém na economia do capitalismo contemporâneo do que um olhar
que busca analisar o quanto intervém ou não. Esse ponto é central, uma vez que uma das
hipóteses da pesquisa é de que o modelo de desenvolvimento nacional, com mais ou menos
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intervenção do Estado, não implica necessariamente no aumento ou diminuição em absoluto
da incidência de conflitos ligados à mineração, mas sim que os modelos impactam muito
mais na alteração das dinâmicas estabelecida na disputa pela definição da agenda do setor. A
discussão entre Miliband (1970) e Poulantzas (1980) traz a contribuição marxista do
funcionamento do Estado capitalista a partir de uma autonomia relativa interpelada por
interesses de setores privados. Em paralelo Foucault (2010) permite observar a capilaridade
que produz a estrutura estatal na sociedade civil produzindo a construção de narrativas, e
como essa é reproduzida na articulação de interesses dentro do Estado, o que tem especial
destaque considerando o contexto neocolonial latino americano de articulação e reprodução
de interesses com aqueles emanados dos países centrais (QUIJANO, 1992). Por fim, é
mobilizado a compreensão de Mann (2006) de que o Estado possui a singular característica
de capacidade de alcance para organizar as relações de disputa de interesses em determinado
território.
Nesse sentido buscou-se elucidar no Capítulo 2 as principais práticas do Estado
brasileiro com relação ao setor da mineração. Para isso se organizou uma recapitulação
histórica de consolidação do setor, onde foi percebido uma influência direta do Estado, uma
vez que a mineradora que dominava quase totalmente a produção mineral era de controle
estatal. A partir da década de 1990 a influência de interesses internacionais no
desenvolvimento brasileiro se deu de forma muito clara, manifestando-se através de uma
agenda imposta por organizações internacionais - FMI e Banco Mundial - que exigia uma
série de reformas neoliberais que resignificaram o papel do Estado na economia. Como foi
demonstrado, o Estado brasileiro produziu uma série de alterações no marco regulatório da
mineração que flexibilizaram a atividade e dava sustentação para maior entrada de
investimento estrangeiro no setor. A medida institucional mais impactante no período foi a
privatização da CVRD. Esses fatores combinados foram sustentado pela construção de
narrativas em diversos âmbitos do Estado e alguns setores da sociedade civil que promoviam
a ideia de que a mineração não era uma atividade estratégica que precisaria ser controlada
pelo Estado. Esse discurso encontrou resistência de muitos setores da sociedade e inclusive
do próprio Estado. Como foi demonstrado o chefe do executivo federal à época, FHC, em um
primeiro momento esteve relutante à ideia da privatização da companhia, mas posteriormente
cedeu às pressões articuladas entre setores do mercado e do governo. Esse caso foi capaz de
demonstrar como a disputa pela produção de sentido nas narrativas de desenvolvimento
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associados a mecanismos de pressão do mercado produziram um claro impacto no
direcionamento das políticas do governo FHC relativas à mineração, o que resultou em uma
reforma estrutural do setor.
Ao descrever o processo de privatização da CVRD a pesquisa ilustrou a conformação
do grupo controlador da companhia após deixar de ser gerida inteiramente pelo governo.
Pôde-se perceber que apesar do alienamento das ações ao mercado o grupo que controlou a
companhia pela maior parte da primeira década do século XXI tinha participação acionária de
setores do Estado, na figura de fundos de investimento do Banco do Brasil e do BNDES,
além de uma parcela de golden shares que davam ao governo brasileiro o poder de veto em
decisões que pudessem alterar profundamente o propósito da companhia65. No período que
sucedeu, o governo Lula esteve inserido em um contexto de boom das commodities que
provocou um aquecimento do setor extrativo na América Latina. Esse cenário permitiu à Vale
a expansão da sua produção, não apenas nacionalmente mas também em outros países,
ampliando sua transnacionalização. O período neo-extrativista latino americano mobilizou a
maior ingerência do Estado na promoção de políticas que intensificam a produção no setor
em vista de satisfazer as demandas do comércio internacional e acumular recursos para
promover políticas sociais de redistribuição de renda.
No caso brasileiro, o modelo neo-extrativista de desenvolvimento latino americano teve
na primeira década do século XXI uma ampla equiparação, ao menos no que concerne ao
setor da mineração. Como foi demonstrado, no governo Lula houve uma aproximação de
interesses entre o Estado e a Vale na promoção do desenvolvimento econômica, mas ao
contrário de seu antecessor o período não ficou marcado por alterações estruturais na
regulação do setor. A relação do Estado com o setor mineral se deu de forma mais amistosa,
através de negociações de bastidores sobre o modelo de negócio da exploração mineral
(LAZZARINI, 2011) e uma série de investimento público no setor, sobretudo pelo BNDES.
De tal maneira nesse período a relação entre esses atores marcou uma profunda articulação
entre os interesses do governo e do setor mineral, o que demonstra como através da inserção
estrutural dos interesses econômicos e o alcance capilar infraestrutural das disputas narrativas

Interessante ressaltar que o estabelecimento dessas golden shares no processo de privatização
demonstra a contradição no discurso de que a mineração não é um setor estratégico, e o
estabelecimento de uma garantia de que a companhia seguiria explorando minério em larga escala
no país.
65
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da micropolítica se deu a relação entre o Estado e as empresas minerais, que constituíram de
forma articulada os caminhos do setor no período.
No terceiro e último capítulo buscou-se em um primeiro momento articular como a
composição do modelo mineral brasileiro produzido a partir da relação entre Estado e
mercado construiu as bases para o rompimento da barragem de Fundão. Uma revisão
bibliográfica acerca do problema demonstra que a forma como o Estado buscou atender ao
setor privado da mineração nas últimas duas décadas produziu um marco regulatório
permissivo e uma estrutura fiscalizadora deficiente.
Foi realizado o detalhamento de quais ferramentas específicas foram mobilizadas pelas
empresas mineradoras - com foco para Samarco / Vale / BHP Billiton - no movimento de
tentativa de captura de agentes políticos do Estado como defensores dos interesses das
corporações privadas. Utilizando o marca categórico que organiza a relação entre esses atores
através de métodos instrumentais, estruturais ideacionais e estruturais materialistas
constatou-se que nas últimas décadas as empresas utilizaram amplamente o lobby, o
financiamento de campanha e o esquema de porta giratória para promover seu
direcionamento instrumental das políticas minerais. Esses aspectos remontam as perspectivas
estruturais de inserção dos interesses privados no Estado discutido pela corrente marxista de
Miliband e Poulantzas.
Por outro lado, as ferramentas ideacionais tomaram por base a dependência econômica
associada à atividade mineral - sobretudo no contexto regional e local - de forma que Mariana
tinha quase toda sua vida econômica girando em torno da mineração, que afetada pelo
desastre, gerou desemprego e retirada de recursos da prefeitura.
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