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Remoções como prática institucionalizada:
um olhar sobre os desastres-crimes minerários
de Minas Gerais
Denise Morado Nascimento, PRAXIS-EA/UFMG, professora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas

Gerais1 | Daniel Medeiros de Freitas, PRAXIS-EA/UFMG, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de
Minas Gerais | Marina Lima de São José, PRAXIS-EA/UFMG, mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura

e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais2 | Maurício Lage, PRAXIS-EA/UFMG, mestrando da Universidade
Federal de Ouro Preto | Renata Salas Soares, PRAXIS-EA/UFMG, mestranda do Programa de Pós-graduação em

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais3 | Carolina de Oliveira Almeida, PRAXIS-EA/UFMG,
arquiteta formada pela Universidade Federal de Minas Gerais | Marcos Vinícius Valério Dias, PRAXIS-EA/UFMG,

graduando da Escola de Arquitetura Universidade Federal de Minas Gerais | Thais Graziele de Melo Camargos, PRAXISEA/UFMG, graduanda da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais4.

O termo remoção
O termo remoção tem sido frequentemente utilizado em apresentações de dados unificados e resultados numéricos de grandes
projetos urbanos, projetos públicos de infraestrutura e urbanização,
megaeventos esportivos, parcerias público-privadas, políticas habitacionais, barragens hidrelétricas e atividades minerárias. Independentemente de sua natureza e escala, há um aspecto que entrelaça essas
intervenções às remoções: o deslocamento de pessoas/famílias é sempre imposto.
A Organização das Nações Unidas (ONU, 1997) define remoções
forçadas como a retirada definitiva ou temporária de indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou da terra
que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis formas adequadas de proteção dos seus direitos, e sem que haja busca de soluções
apropriadas. A inclusão da expressão contra a sua vontade demonstra
que remoções envolvem, inevitavelmente, processos violentos, sejam
físicos, psicológicos ou simbólicos, de forma continuada e cotidiana.

1 É bolsista do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - Brasil, com Bolsa de
Produtividade CNPq 2.
2 É bolsista de mestrado da
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior –
(CAPES) – Brasil.
3 É bolsista de mestrado
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – (CNPq) - Brasil.
4 É bolsista de iniciação
científica do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – (CNPq) - Brasil.
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5 PGE – Plano Global Específico:
instrumento de planejamento
que visa nortear as intervenções
de reestruturação urbanística,
ambiental e de desenvolvimento
social nas vilas, favelas e
conjuntos habitacionais
populares, considerando os
aspectos urbanístico-ambientais,
socioeconômicos e organizativos, e
a situação jurídica do terreno. PDRR
– Plano de Diretrizes de Remoção e
Reassentamento.
6 Solicitamos informações à
PBH sobre as remoções ocorridas
após 2014, por meio da Lei de
Acesso à Informação. A resposta
é esta que segue: “considerando
a pandemia gerada pelo agente
coronavírus, informamos que
todos os prazos administrativos do
Município, inclusive os pedidos de
lei de acesso à informação, estão
suspensos por prazo indeterminado,
conforme art. 14 do Decreto nº
17.298, de 17 de março de 2020.”

Em suma, remoções resultantes de intervenções territoriais
acontecem sem que os direitos dos afetados sejam plenamente garantidos. O termo é associado a um número resultante de processos
carregados de arbitrariedades, responsáveis pela violação de direitos
políticos e civis, entre eles, o direito à moradia, o direito à vida, o direito à segurança da pessoa, o direito à não interferência na privacidade,
na família e no lar, e o direito ao pacífico gozo de posses (ONU, 1997).
Neste artigo, problematizamos a utilização do termo em sua vinculação com as consequências da atividade minerária em Minas Gerais; no entanto, é importante destacar que as remoções, claro, não são
exclusividade dessa vinculação. No artigo “Ocupações urbanas, vilas e
remoções em Belo Horizonte” (MORADO NASCIMENTO et al., 2018),
apresentamos os números das remoções em Belo Horizonte atreladas
a programas de obras públicas de grande porte, obras de urbanização
global de assentamentos de interesse social e obras justificadas com
base em situações de risco geológico-geotécnico e localização em áreas
não consolidáveis (faixas de domínio, áreas inundáveis etc.) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Em levantamento de dados de 47 planos
de intervenções em áreas nomeadas informais (PGEs e PDRRs),5 entre
2000 e 2014,6 constatamos que o maior motivo para as remoções foi a
implantação ou a troca de sistema viário que visavam à urbanização de
territórios ou à execução de obras públicas estratégicas. A Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), órgão da PBH responsável
pela execução da política habitacional na cidade, ressaltou que a predominância do motivo sistema viário se deu em razão de as principais
obras terem sido realizadas em grandes territórios populares que demandaram interferências estruturantes para melhoria da acessibilidade. Tal argumento, no entanto, mostrou-se frágil, uma vez que todas as
obras viárias tinham conexões inter-regionais como motivação, e não
conexões intraterritórios que, em alguns casos, foram comprometidas
ou fragmentadas diante das premissas técnicas generalistas adotadas.
Nesses casos, foi possível ponderar que a política habitacional
serviu-se do argumento político da redução do déficit habitacional,
mas, ao contrário, priorizou a implantação da infraestrutura viária
alinhada à liberação de áreas de risco ou de preservação ambiental,
independentemente do novo déficit a ser gerado pelas remoções em
si. Vale lembrar que a identificação e o apontamento do risco em territórios populares têm significado, usualmente, a simples eliminação do
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risco e não a definição de ações preventivas ou de medidas prioritárias
de qualificação de segurança (MORETTI; CANIL; CARVALHO, 2019).
Em razão das análises anteriores,7 um ajuste de foco foi necessário. Nosso argumento transformou-se para tratar as remoções como
prática institucionalizada na qual o deslocamento do território é imposto ao indivíduo que ali mora, independente do direito de propriedade ali constituído, por meio de disposições que funcionam, historicamente e continuamente, como prescrições ou regras de formação
inscritas em sua própria lógica. Portanto, não tratamos as remoções
por seus números resultantes. Ao contrário, remoções são, per se, parte
das intervenções públicas e privadas nos territórios. Em outras palavras, são engrenagens do nexo entre Estado e capital, cuja agenda se
associa à reforma do Estado. A transformação do Estado tem permitido a produção e a gestão dos territórios por empresas, corroendo-se
a proteção de direitos, eliminando-se a mediação dos interesses públicos e ampliando-se a lógica empresa-capital entre agentes públicos
(MORADO NASCIMENTO et al., 2018).
Neste artigo, abordaremos as remoções como prática institucionalizada à luz dos conflitos provocados pela mineração, presente
desde o século XIX no estado de Minas Gerais. Esse debate foi drasticamente ampliado diante dos desastres-crimes8 de Mariana (Barragem do Fundão), em 2015, e de Brumadinho (Barragem do Córrego
do Feijão),9 em 2019, incluindo as operações dos empreendimentos
minerometalúrgicos, as cidades economicamente dependentes desses
empreendimentos e os impactos nas comunidades.
Tomamos o conceito de prática de Bourdieu (2009) para explicitar que os traços estruturais das mineradoras e do Estado (opus operatum) e as estratégias usadas nas ações individuais e coletivas (modus operandi) objetivam e incorporam as remoções como disposições
objetivas e subjetivas, estruturalmente construídas por determinações
inscritas nas intervenções em determinados territórios, nesse caso, nas
áreas minerárias de Minas Gerais. Colocamos o debate em torno das
remoções, mas sob outro olhar, já que, como prática institucionalizada,
estas se erguem por distintas determinações (ou camadas): (i) minerodependência global, nacional e local (commodities minerais, royalties,
relações trabalhistas, produção de bens e serviços, geração de renda);
(ii) insegurança habitacional, alimentada por cotidianos riscos e ameaças às vidas e aos bens dos moradores (medidas preventivas, compen-

7 Resultados da pesquisa
“Ocupações, remoções, despejos
e resistências: intervenções
territoriais na produção das
metrópoles, caso da Região
Metropolitana de Belo Horizonte”,
realizada pela equipe PRAXIS-EA/
UFMG: Profa. Dra. Denise Morado
Nascimento; Prof. Dr. Daniel
Medeiros de Freitas; Daniel B.
Escada; Maurício Lage; Eduarda
A. Carmo; Philip E. V. Weimann;
Wallace S. Iglessias. Apoio:
UFMG, LabCidade/FAUUSP, Ford
Foundation, FUSP, CNPq, Fapemig,
IEAT/UFMG.
8 A escolha do termo desastrecrime para designar o rompimento
das barragens pretende abrigar
os diferentes pontos de vista e
narrativas em disputa, identificando
tanto a noção de acidente ou
imprevisibilidade, quanto a noção
de tragédia anunciada na qual
as empresas assumiram o risco
de produzir o evento danoso,
conforme comprovado pela CPI de
Brumadinho (FONTES, 2018).
9 A barragem de Fundão influencia
diretamente os distritos de Mariana:
Bento Rodrigues, Camargos,
Ponte do Gama, Paracatu de Cima,
Paracatu de Baixo, Borba, Pedras e
Campinas. A barragem Córrego do
Feijão exerce influência direta na
sede de Brumadinho e também nas
localidades de Córrego do Feijão,
Vila Ferteco, Parque da Cachoeira,
Pires, Alberto Flores, Tejuco, Córrego
Fundo, Casa Branca, Monte Cristo e
Cantagalo. De forma indireta, a mina
influencia os municípios de São
Joaquim de Bicas e Mário Campos,
que se ligam a Brumadinho pela
BR-381 e pelo Rio Paraopeba (ALMG,
2019a).
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sação de danos, direitos individuais e coletivos); e, (iii) relação público-privada entre mineradoras e Estado (sistema de justiça, legislação
federal, estadual e municipal referentes aos processos de licenciamento, instalação, operação e fiscalização dos empreendimentos).
Em Relatório Final do CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA
(2020, s.p.) – Comissão Especial “Atingidos por Barragens”, estabelecem-se:
“Recomendações para Garantir e Preservar os Direitos Humanos dos atingidos
por barragens: (i) Direito à informação e à participação; (ii) Direito à liberdade
de reunião, associação e expressão; (iii) Direito ao trabalho e a um padrão
digno de vida; (iv) Direito à moradia adequada; (v) Direito à educação; (vi)
Direito a um ambiente saudável e à saúde; (vii) Direito à melhoria contínua
das condições de vida; (VIII) Direito à plena reparação das perdas; (ix) Direito
à justa negociação e tratamento isonômico, conforme critérios transparentes
e coletivamente acordados; (x) Direito de ir e vir; (xi) Direito à cultura, às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e preservação
de bens culturais, materiais e imateriais; (xii) Direitos dos povos indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais; (xiii) Direito de grupos vulneráveis a
proteção especial; (xiv) Direito de proteção à família e a laços de solidariedade social ou comunitária; (xv) Direito de acesso à justiça e a razoável duração
do processo judicial; e, (xvi) Direito à reparação por perdas passadas.”

10 Em consulta ao Instituto
Verificador de Circulação (IVC)
e ao site Guia de Mídia sobre
a circulação média diária dos
jornais, foram definidos os jornais
eletrônicos Estado de Minas, Hoje
em Dia e O Tempo, por serem os
maiores em número de circulação
em MG, no período de 2015 a 2019.
A partir de filtros associados,
palavras-chave e mecanismos
avançados de busca, obtivemos
195 reportagens. Os resultados
foram organizados a partir da
extração de título, chamada, corpo,
data da matéria e link. O banco
de dados agregou reportagens
complementares de outros
veículos nacionais online, quando
necessário.

Para a problematização da utilização do termo remoções em sua
vinculação com as atividades minerárias, abordaremos certas determinações dessas disposições, organizadas a partir de três importantes
fontes: (i) o livro-reportagem Brumadinho: a engenharia de um crime,
dos jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha, lançado em outubro de
2019; (ii) o banco de reportagens extraídas dos jornais eletrônicos Estado de Minas, Hoje em Dia e O Tempo, que veiculam matérias jornalísticas da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH);10 (iii) o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Barragem
de Brumadinho, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG), aprovado em setembro de 2019.

O Estado e o setor minerário em Minas Gerais
Antes de tratarmos das remoções em si, apresentamos criticamente os arranjos institucionais e as territorialidades da atuação do
setor minerário em Minas Gerais para evidenciar a presença do setor
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Tabela 1 – Principais desastres envolvendo barragens de mineração em Minas Gerais, antes de 2015
Ano

Empresa

Município

Breve descrição

1986

Grupo Itaminas

Itabirito

Rompimento de barragem, causando a morte de sete pessoas.

2001

Mineração Rio Verde

Nova Lima

Rompimento de barragem, causando assoreamento de 6,4 Km
do Córrego Taquaras e a morte de cinco pessoas.

2006

Mineradora Rio Pomba
Cataguases

Miraí

Vazamento de 1.200.000 m3 de rejeitos, contaminando
córregos, causando mortandade de peixes e interrompendo
fornecimento de água.

2007

Mineradora Rio Pomba
Cataguases

Miraí

Rompimento de barragem com 2.280.000 m3 de material,
inundando as cidades de Miraí e Muriaé e desalojando mais
de 4.000 pessoas.

2008

Companhia Siderúrgica
Nacional

Congonhas

Rompimento da estrutura que ligava o vertedouro à represa
da Mina Casa de Pedra, causando aumento do volume do Rio
Maranhão e desalojando 40 famílias.

2008

Dado não disponibilizado
pelo Ibama

Itabira

Rompimento de barragem com vazamento de rejeito químico
de mineração de ouro.

2014

Herculano Mineração

Itabirito

Rompimento de barragem causando a morte de três pessoas
e ferindo uma.

Fonte: SANTOS; WANDERLEY, 2016, p.90.

no estado, a forma de operação desse tipo de empreendimento, a dependência econômica que se estabelece nos municípios onde se instalam e seus impactos nessas comunidades.
Particularmente no estado de Minas Gerais, as atividades minerárias vêm historicamente afetando seus territórios e moradores
em diferentes níveis e escalas, influenciando, diretamente ou indiretamente, de forma positiva ou negativa, a economia local (entre outros
aspectos, como emprego e geração de renda, programas socioculturais e mobilidade), o meio ambiente, seja por acúmulo de passivos
ambientais ao longo do tempo, seja por crimes socioambientais, e o
deslocamento da população nas áreas afetadas, seja por aquisição, na
transferência de moradias ou remoções, seja pela imposição de restrições de acesso aos recursos naturais ou ocorrências de desastres tecnológicos (ver Tabela 1).
Lastreadas pela inquestionável minerodependência de diversos
municípios,11 Mariana e Brumadinho foram palco de manifestações
políticas e populares que pediam a continuidade das atividades minerárias, a manutenção dos empregos e o restabelecimento dos cofres
públicos, ainda que permeadas pela indignação e dor das famílias afe-

11 Em relação à abrangência
dos impactos econômicos dos
desastres-crimes, e de acordo
com as análises da Fundação João
Pinheiro (FJP, 2020), a redução da
atividade da mineração chegou a
afetar o Produto Interno Bruto (PIB)
de Minas Gerais, que encerrou 2019
com queda de 0,3% frente a 2018,
em função, principalmente, dos
desdobramentos da disrupção da
produção de minério de ferro e da
bianualidade do ciclo de safras do
café. “No caso da indústria extrativa
mineral, medidas de reforço da
segurança das barragens localizadas
no estado após o rompimento do
Córrego do Feijão, em Brumadinho,
induziram à suspensão temporária
da operação de várias minas”,
reduzindo o Valor Adicionado Bruto
(VAB – valor que a atividade agrega
aos bens e serviços consumidos
no seu processo produtivo) da
extração mineral no estado em
25,4%, de acordo com dados de 2019
comparativamente a 2018 (FJP, 2020,
p.2).
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12 A CFEM é calculada sobre o valor
do faturamento líquido, quando
o produto mineral é vendido.
Entende-se por faturamento líquido
o valor de venda do produto
mineral, deduzindo-se os tributos,
as despesas com transporte e
seguro que incidem no ato da
comercialização. Quando não
ocorre a venda porque o produto
foi consumido, transformado ou
utilizado pelo próprio minerador,
o valor da CFEM é baseado na
soma das despesas diretas e
indiretas ocorridas até o momento
da utilização do produto mineral
(DNPM, 2015). Minas Gerais é o
estado que mais se beneficia dos
royalties da mineração – 53% da
arrecadação total (SENADO, 2013).

tadas pelos desastres-crimes recentes. Após quatro meses da ruptura
da barragem do Fundão, o prefeito Duarte Junior, acompanhado por
60 empresários da cidade, convocou manifestação pela volta da operação da Samarco (controlada pela Vale e BHP Billiton) em Mariana,
explicitando a dependência do município do royalty da mineração,
chamado de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) (MORAES, 2016).12
Segundo o senador Antônio Anastasia, a CFEM é paga como compensação que garante aos estados e municípios os aportes necessários
para que enfrentem os impactos da mineração: “com o dinheiro, previnem e tratam doenças decorrentes da atividade mineradora, recuperam
estradas, enfrentam danos ambientais e geram empregos em outros setores econômicos, pois as minas se esgotarão em algum momento” (SENADO, 2013, s.p.); por isso, ele sugere a elevação dos royalties, já que o
Brasil tem os menores royalties cobrados sobre a mineração no mundo,
de 0,2% a 3% do faturamento líquido, enquanto Austrália e Índia, por
exemplo, pagam 7,4% e 10%, respectivamente (SENADO, 2013, s.p.).
Em Brumadinho, o prefeito Avimar de Melo Barcelos alertou,
apenas quatro dias após a ruptura da barragem do Córrego do Feijão:
“o maior empregador privado em Brumadinho é a Vale, precisamos
desses empregos também. Como fica a cidade toda desempregada?
[...] É a chegada do dinheiro na cidade que faz o comércio funcionar”
(BOTTREL, 2019, s.p.).
A Vale, que em 2018 teve um lucro de R$ 25,657 bilhões (G1,
2019), vem injetando recursos financeiros em Brumadinho para a reparação do desastre-crime a título de ajuda emergencial: um salário
mínimo por mês a cada adulto, meio salário mínimo por mês a cada
adolescente, e um quarto do salário mínimo por mês a cada criança, tenham eles sido afetados ou não pelo rompimento da barragem.
Como consequência, a receita tributária do município e a capacidade
de consumo dos moradores, inegavelmente afetados pelo desastre-crime, foram modificadas:
[...] comprei um iPhone XR de R$ 3.500. Comprei roupa, sapato e estou
usando dinheiro também para sair à noite. Todas as minhas amigas estão
fazendo isso. (Caroline Brandão).
[...] comprei uma cama. [...] Eu estava com quatro meses de aluguel atrasado. Essa tragédia não era para ter acontecido, mas o dinheiro está ajudando muito (Cleonice Silva dos Santos).
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[...] pessoas que não tinham nenhuma condição financeira antes passaram a comprar muito. Vi uma senhora com seis carrinhos no supermercado dizendo que estava realizando um sonho (Hudson Rodrigues).
[...] de janeiro a junho de 2019, a receita de Brumadinho alcançou
R$ 153,8 milhões, enquanto no mesmo período em 2018, a receita foi de
R$ 52,5 milhões. (SOUZA, 2019, s.p.).

Os impactos descritos, ainda que circunscritos a um quadro de
desastre-crime, são resultado de um processo mais amplo de conflito
no campo. Dados publicados no relatório “Conflitos no Campo 2016”
pela Comissão Pastoral da Terra revelam, não só conflitos envolvendo
projetos de mineração (mais de 50% do total em Minas Gerais), mas
outras variadas formas de violência, permeando casos de conflito por
água (43,6% dos 172 nacionais, ocorrendo em Minas Gerais e no Espírito Santo) e conflitos relacionados a barragens hidroelétricas (23,26%
em Minas Gerais) (apud ZHOURI, 2018).
Minas Gerais é o epicentro dos mais recentes conflitos entre mineração e territórios; dentre barragens incluídas e não incluídas na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), o estado possui 351
barragens, correspondendo a 45% das estruturas existentes em todo
país (ANM, 2019). De acordo com dados do Relatório Sintético da Campanha de Entrega da Declaração de Condição de Estabilidade (DCE),
da Agência Nacional de Mineração (ANM), em março de 2020, havia
431 barragens de mineração inseridas na PNSB; “31 dessas barragens
entregaram declaração não atestando a estabilidade das estruturas e 16
não enviaram as DCE, o que pressupõe não terem a estabilidade atestada da estrutura” (ANM, 2020, p.3).13 Dentre as 47 barragens interditadas no país em março de 2020, 37 delas estão em Minas Gerais, outras
quatro, no Mato Grosso, duas, no Pará, duas, em São Paulo, uma, no
Amapá e uma, no Rio Grande do Sul (ANM, 2020, p.3) (ver Mapa 1).
É importante lembrar que 103 barragens da PNSB pertencem à
Vale e suas afiliadas, responsáveis pelos dois desastres-crimes em Minas Gerais, e cerca de 25% dessa quantia, ou seja, 26 barragens, foram
interditadas, sendo 19 em nível 1, 4 em nível 2, e 3 em nível 3 (ANM,
2020, p.8) (ver Mapa 2).14
Ainda que a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho,
tenha tido sua estabilidade atestada pela DCE, falhas técnicas e negligências por parte da empresa terceirizada responsável pela elaboração
da declaração, com cumplicidade de funcionários da Vale, compro-

13 A PNSB (BRASIL, 2010) prevê
a entrega do DCE para que as
empresas atestem o funcionamento
com segurança de suas barragens
destinadas à acumulação de água,
para quaisquer usos, a partir de
quatro características: (i) altura
do maciço, contada do ponto mais
baixo da fundação à crista, maior
ou igual a 15m (quinze metros); (ii)
capacidade total do reservatório
maior ou igual a 3.000.000 m³; (iii)
reservatório que contenha resíduos
perigosos conforme normas
técnicas aplicáveis; (iv) categoria de
dano potencial associado, médio
ou alto, em termos econômicos,
sociais, ambientais ou de perda de
vidas humanas, conforme definido
pelos instrumentos da PNSB. Outras
344 estruturas estão fora da PNSB,
e não participam da campanha de
entrega do DCE (ANM, 2019).
14 “Nível 1: quando iniciada
uma inspeção de segurança
extraordinária ou quando
identificada qualquer outra situação
com potencial comprometimento
de segurança da estrutura. Nível 2:
quando a anomalia detectada na
estrutura não for controlada, o que
torna necessárias novas inspeções
de segurança especiais e novas
intervenções a fim de eliminá‑las.
Nível 3: quando a ruptura é
iminente ou está ocorrendo”. (CGE/
MG, 2019, p. 38)
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Mapa 1

Barragens incluídas
na PNSB e barragens
interditadas em 2020
Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2020.

15 A CMI/Copam possui as
seguintes atribuições: (a) propor
e opinar, em suas respectivas
áreas de competência, sobre
políticas setoriais, tendo em vista
o desenvolvimento sustentável; (b)
discutir e fomentar iniciativas para
implementação de boas práticas
ambientais e utilização de técnicas
de produção mais limpa, nas
respectivas áreas de competência;
(c) propor normas, critérios e
padrões para o licenciamento e o
controle ambiental das atividades e
empreendimentos no âmbito de sua
competência, observados os aspectos
socioeconômicos, ambientais e
geográficos dos Territórios de
Desenvolvimento; (d) decidir
sobre processo de licenciamento
ambiental, considerando a natureza
da atividade ou empreendimento,
de sua área de competência, de
médio porte e grande potencial
poluidor ou de grande porte e
médio potencial poluidor; ou ainda
de grande porte e grande potencial
poluidor (CGE/MG, 2019, p.10).

vam que a mesma não é procedimento pleno de garantia de segurança das barragens. À época da ruptura da barragem em Brumadinho, o
ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto afirmou que a
PNSB precisava de revisão e aperfeiçoamento, em especial no que se
refere à categorização dos riscos e potenciais danos associados a cada
barragem, possibilitando promover mudanças que permitam vistorias
imediatas em empreendimentos de maior risco (MAZUI, 2019). No entanto, estendemos essa inadequação da PNSB a outros processos institucionalizados, desde o licenciamento ambiental e as metodologias
de monitoramento, até a gestão e os canais de comunicação, tanto dos
órgãos fiscalizadores quanto das próprias empresas.
No intuito de desvelar parte desse conjunto de processos institucionalizados inadequados, cabe tratar do funcionamento da Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do Conselho de Política Ambiental
(Copam).15 O Relatório de Auditoria nº 1370.1390.19, da Controladoria
Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG), divulgado em 26 de setembro de 2019, foi realizado visando avaliar se o processo de licen-
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ciamento relativo à barragem da Vale em Brumadinho, aprovado pela
CMI/Copam, em 11 de dezembro de 2018, “informou de forma adequada os membros da CMI acerca de questões relativas à segurança e
à estabilidade da barragem” (CGE/MG, 2019, p.2). Para tal, verificamos
a representatividade, a paridade e os procedimentos informativos dos
órgãos de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambientais do
estado de Minas Gerais, a partir de dois pressupostos.
Primeiro, o entendimento de Bourdieu (2014, p.31) sobre o Estado como “fundamento da integração lógica e da integração moral do
mundo social”, na medida em que queremos compreender os acordos
estabelecidos entre os agentes envolvidos nos empreendimentos minerometalúrgico, estrategicamente associados em torno das mesmas
“categorias de pensamento, de percepção, de construção da realidade”

Mapa 2

Barragens incluídas na
PNSB, interditadas em
2020 na RMBH
Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2020.
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16 O sentido do verbo encriptar
é o mesmo usado em espanhol –
enterrar.

e de um “certo número de valores” (BOURDIEU, 2014, p.31). Portanto,
faz-se necessário desvelar quem são os agentes, como são formados e
quais interesses representam na construção do pensamento de Estado
e da ordem estatal, ou seja, na inscrição de disposições como práticas
institucionalizadas das atividades minerárias. Acatamos, assim, a visão de Bourdieu (2014, p.230) sobre o Estado como “o principal produtor de instrumentos de construção da realidade social”.
Nosso segundo pressuposto é o argumento de Sanín-Restrepo
(2016) que diz que a dominação se dá onde o poder é exercido por meio
de esquemas qualificados e codificados de unidade e de identidade da
linguagem, portanto, encriptados,16 bem como reservados aos sujeitos
qualificados por meio de lugares de enunciação e de comunicação.
Pelo pressuposto da encriptação do poder, entendemos que o acesso
pleno aos direitos, de toda ordem, é impossibilitado, na medida em que
os processos de decisão sobre os mesmos são realizados em fóruns, instâncias, instrumentos e canais que têm regras, protocolos, ritos, processos e atos visíveis, mas em nada inteligíveis ou democráticos.
Sobre a composição da CMI/Copam (ver figura 1): ao final de
maio de 2019, o Governo de Minas Gerais possuía quatro assentos titulares, sendo estes ocupados por três servidores indicados pelas secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), de Governo (Segov) e de Casa
Civil e de Relações Institucionais (SECCRI), e por um empregado
público indicado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig). Representando o Poder Público Federal,
dois servidores foram indicados, sendo um pelo Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Minas Gerais (Ibama) e outro da Agência Nacional de Mineração (ANM). Além
desses seis representantes do poder público, compõem o conselho
seis representantes da sociedade civil. Para tal, foram indicados
conselheiros da indústria da mineração e do setor produtivo, sendo designados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), pela
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de
Minas Gerais (Federaminas) e pelo Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais (Sindiextra). Havia ainda um representante
da categoria profissional liberal ligado à atividade minerária, indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) e
um representante de entidade reconhecidamente dedicada ao ensi-
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Figura 1

Composição da
Câmara de Atividades
Minerárias do Conselho
de Política Ambiental
(CMI/Copam), maio 2019
Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2020.

no, indicado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (Cefet/MG). Por fim, havia um representante de organizações
não governamentais, constituídas legalmente no Estado, indicado
pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas (Fonasc-CBH).
Diante da análise do histórico de votos de agentes da CMI/Copam e dos aspectos relacionados ao seu funcionamento, o Relatório de
Auditoria da CGE/MG observou que:
[...] o Estado de Minas Gerais, através de suas entidades (incluindo a empresa pública CODEMIG), indica 4 membros e possui o voto de qualidade em caso de empate através da Presidência da Câmara. Como o Setor
Produtivo-Minerário possuía 3 votos quando da elaboração do Relatório
Preliminar, se todos votassem juntos – ou pelo menos 2 representantes
desse setor, considerando o voto de qualidade do Presidente da CMI –,
a maioria já estaria formada, ainda que eventualmente todos os demais
membros votassem contrariamente. Assim, avaliar a correlação entre os
votos desses agentes (Estado de Minas Gerais e Setor Produtivo-Minerário) diante da possibilidade natural de formação imediata de maioria
ganha especial relevância (CGE/MG, 2019, p.15).
[...] os resultados apontam uma forte correlação (acima de 90%) entre o
total de votos favoráveis e aqueles pela aprovação de uma determinada
pauta por todos os agentes da CMI, com exceção basicamente do representante da FONASC/CBH, do CEFET e do IBAMA (CGE/MG, 2019, p.17).
[...] os votos de todos os representantes do Governo Estadual foram altamente correlacionados entre si – todos apresentaram correlação acima
de 87% (SEF/CODEMIG conjugado com SECCRI), ainda que se tenha
considerado as pautas nas quais, por exemplo, um dos conselheiros das
entidades esteve ausente. Resultado ainda mais significativo pode ser
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observado entre os agentes do Setor Produtivo-Minerário. A correlação
entre os votos ultrapassou, em seu menor nível (IBRAM conjugado com
FEDERAMINAS), 96%. Ademais, percebe-se fortes correlações, todas acima de 91% (SECCRI conjugado com FEDERAMINAS), entre as votações
dos representantes do Governo de Minas Gerais e do Setor Produtivo-Minerário, de forma a dimensionar o comportamento conjunto no período
analisado (CGE/MG, 2019, p.18).

O Relatório da CGE/MG aponta também que
[...] metade dos conselheiros entende a participação da sociedade civil
como baixa e um terço dos membros apontaram que, no seu entendimento, existem representantes do Governo Estadual e da indústria minerária em demasia, enquanto há pouca representatividade dos trabalhadores do setor (CGE/MG, 2019, p.19).

Foi pontuada ainda a necessidade de “maior participação de
entidades da sociedade civil sem finalidade lucrativa ou interesse econômico, a possível participação do Ministério Público Estadual” e a
participação de “representantes de outras atividades econômicas impactadas pela mineração (por exemplo, a agricultura familiar e o turismo)” (CGE/MG, 2019, p.19).
É a isso que Bourdieu (2014, p.33) se refere ao afirmar que “na
lógica da hegemonia, [...] os agentes do Estado servem os dominantes
econômica e simbolicamente e, servindo, se servem”. A partir de ritos
institucionais organizados pelo Estado, impostos por meio de estruturas cognitivas e avaliativas idênticas, o consenso sobre o sentido do
mundo é fundado sem sequer se questionar o que possa estar fora do
rito ou esquecido pelo rito (BOURDIEU, 2014).
Ao relembrar a reunião do dia 11 de dezembro de 2018, quando
foi aprovada a solicitação da Vale para descomissionamento da barragem do Córrego do Feijão e de ampliação das atividades em suas
minas de Jangada e Córrego do Feijão, alguns dias antes da sua ruptura, o superintendente do Ibama, Júlio César Dutra Grillo, conselheiro da CMI/Copam, informou que “todo o processo de licenciamento,
fiscalização e monitoramento ambientais padece de vícios que comprometem o resultado e fragilizam a sociedade civil, sujeita a enormes
riscos”, sendo alimentado por baixo nível de informação, em documentos condensados, que impossibilita a detecção de anormalidades
e a prevenção de acidentes (ALMG, 2019b, s.p.).
Mesmo depois do desastre-crime ocorrido em Brumadinho, os
problemas apontados acima persistem. Neste momento, a Vale está
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com obras em curso para retomar a produção em Mariana, após a
CMI/Copam autorizá-la a retomar suas atividades no Complexo de
Germano, em 25 de outubro de 2019. A votação foi concluída com 10
votos a favor (Ibama, Crea/MG, SEDE, Segov, Sindiextra, Federaminas, Codemig, Cefet, Ibram, ANM), 1 voto contrário (Fonasc-CBH) e
1 abstenção (Sedese). Para além dessa decisão, a Vale conseguiu acelerar a avaliação de nove projetos de alto risco na mesma área, quatro
anos depois do acidente em Mariana (ANGELO, 2020b). Segundo o site
Mongabay,17 a Vale tem sido favorecida pela Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI) do Governo de Minas Gerais, responsável
pelo parecer técnico favorável à concessão da licença para a retomada
da Vale/BHP em Mariana, que embasou a decisão dos conselheiros da
CMI/Copam (ANGELO, 2020a).
Para o professor Klemens Laschefski, do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (IGC/UFMG), a SUPPRI
foi criada como “meio de interferir no Conselho Estadual de Política
Ambiental” (apud ANGELO, 2020a, s.p.)., em processos não transparentes, baseados em critérios genéricos estabelecidos pelo estado de
Minas Gerais que não levam em conta a situação real dos projetos:
“você só pode avaliar a gravidade quando se faz um levantamento
sério da situação socioambiental do local. Só assim sabemos quantas
pessoas serão atingidas” (apud ANGELO, 2020a, s.p.). 60% dos projetos privados analisados pela SUPPRI são do setor minerário (ANGELO,
2020b, s.p.).
Acompanham esse cenário a iminência de riscos ambientais
decorrentes de estruturas e tecnologias obsoletas e os projetos de expansão das atividades como estratégia de recuperação econômica,
diante dos prejuízos recentes, atualmente agravada pelos impactos
decorrentes da Covid-19 na economia. Em meio à pandemia e ao isolamento social, a CMI/Copam convocou reunião extraordinária para 8
de maio de 2020, com o objetivo de analisar 11 processos de licenciamento de mineração no estado. Em “Nota de Repúdio”, publicada no
dia 6 de maio de 2020, 55 organizações que congregam o Movimento
pelas Serras e Águas de Minas afirmam que:
[...] o governo ZEMA, seguindo a trilha escabrosa de seus antecessores, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), sob o comando do secretário Germano
Luis Gomes Vieira, violam acintosamente direitos constitucionais e

17 Site de notícias ambientais que
veicula reportagens desenvolvidas
pela Transparência Internacional
– Brasil e pelo Organized Crime
and Corruption Reporting Project
(OCCRP).
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os princípios da transparência e contraditório necessários ao devido
processo legal e da razoabilidade e eficiência da administração pública, em favor dos interesses de um segmento que está muito longe
de ser sério e sustentável quanto ao meio ambiente e ao povo de
Minas Gerais (MOVIMENTO PELAS SERRAS E ÁGUAS DE MINAS,
2020).
O conselheiro Júlio Grillo, agora representante da Associação
Promutuca, havia pedido vista aos 11 processos, argumentando necessidade de a sociedade civil conhecer o significado dos impactos dos
licenciamentos para as comunidades dos municípios envolvidos – Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Caldas, Santa Rita de Caldas, Serra do
Salitre, Alpinópolis, Pouso Alegre, Pratápolis e Santa Rita do Itueto. Segundo a “Nota de Repúdio” (MOVIMENTO PELAS SERRAS E ÁGUAS
DE MINAS, 2020), a CMI/Copam conferiu quatro dias aos conselheiros para a análise das milhares de páginas dos processos e dos pareceres encaminhados.
Na reunião da CMI/Copam do dia 11 de dezembro de 2018,
quando da aprovação das licenças envolvendo as minas do Córrego
do Feijão, a ambientalista Maria Teresa Corujo, representante da Fonasc-CBH, anotou em ata:
[...]são assustadoras as consequências para Minas Gerais, principalmente porque não é dado o prazo adequado para se tratar de empreendimentos de mineração de grande porte e potencial poluidor. Nós estamos
registrando nosso repúdio. Isso viola vários princípios constitucionais, o
direito da coletividade de cuidar do meio ambiente, os princípios de publicidade e eficiência (apud RAGAZZI; ROCHA, 2019, p.139).

Segundo Corujo, até aquele momento, nenhum dos mais de
30 licenciamentos examinados havia sido vetado pela CMI/Copam
(apud RAGAZZI; ROCHA, 2019). No que se refere à documentação
recebida da Vale em resposta ao Requerimento de Comissão (RQC
nº 2.314/2019), a CPI não conseguiu “aferir fatos importantes sobre
os processos de licenciamento ambiental da Barragem 1 ao longo de
seus primeiros 30 anos” e compreender “toda a existência do empreendimento”, afirmando que “há dados divergentes entre os documentos recebidos” (ALMG, 2019, p.68). E, conclui que “o histórico
do licenciamento da Barragem 1 e da Mina Córrego do Feijão merece ser objeto de investigação pelos órgãos competentes” (ALMG,
2019, p.73).
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Todos os empreendimentos de mineração devem ser instruídos pelo Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e pelo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), nos
quais a descrição do empreendimento nas fases de planejamento, implantação,
operação e, se for o caso, de desativação, é apresentada pelas empresas, com a
previsão das etapas em cronogramas, localização geográfica e esclarecimentos
sobre as alternativas tecnológicas e/ou locacionais. Nos termos da lei, “EIA e
Rima deverão comprovar a inexistência de melhor técnica disponível (em comparação com as barragens) e de alternativa locacional com menor potencial
de risco ou dano ambiental para a acumulação ou para a disposição final ou
temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens”
(ALMG, 2019, p.40). Vale lembrar também que todas as empresas de mineração ou permissionários de lavra garimpeira, com 15 ou mais empregados, são
obrigados por lei (NR 22, 1978) a organizar e a manter em regular funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (CIPAMIN),
com o principal objetivo de “prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que
possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, bem como a
segurança da população e o meio ambiente [...], treinar, qualificar e fornecer informações, capacitação e atualização necessárias aos seus trabalhadores para
preservação da sua segurança e saúde, levando-se em consideração o grau de
risco e a natureza das operações” (ALMG, 2019, p.44).

Os desastres-crime de 2015 e 2019 deixam à mostra, portanto,
práticas institucionais caracterizadas por forte assimetria de poder,
amparadas pela explícita dependência econômica dos municípios,
ainda que em contraposição aos conflitos ambientais e territoriais,
pela invisibilização dos impactos sociais e pelas decisões de agentes
hegemonicamente constituídos em torno dos interesses do estado de
Minas Gerais, alimentados por processos de decisão baseados em informações encriptadas.
A seguir, tratamos das remoções vinculadas às atividades minerárias, buscando evidenciar determinações que naturalizam o risco à
vida humana.

Disposições nas áreas minerárias18
Nascida em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), em Itabira, Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, a Vale é
hoje uma empresa privada que, além das atividades minerárias, atua

18 As informações nesta seção,
quando não citadas as fontes,
foram extraídas do livro-reportagem
Brumadinho: a engenharia de um
crime, de Lucas Ragazzi e Murilo
Rocha (2019).
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em logística, energia e siderurgia. A Vale adquiriu a mina do Córrego
do Feijão, Brumadinho, em 2001, como parte da compra da mineradora Ferteco. Em uma área de 1,5 quilômetros a jusante de sua maior
barragem, dezenas de famílias foram desapropriadas à época para a
construção da sede administrativa, dos escritórios, do posto médico,
do restaurante, dos vestiários e do auditório.19 A maior estrutura do
complexo,20 a barragem B1 do Córrego do Feijão, havia sido construída pela Ferteco, em 1976, pelo método mais barato e menos estável,
conhecido como alteamento a montante. Em 2013, em seu último alteamento, a barragem havia se transformado em um gigante tanque
de lama de 11,7 milhões de m³ (86 metros de altura e 720 metros de
comprimento), resultante do processo de separação do ferro nas usinas de beneficiamento, a ser pretensamente esvaziado e garimpado
para extração do restante do minério presente nos rejeitos, conforme
solicitação aprovada pela CMI/Copam, em dezembro de 2018.21
Em menos de um minuto, a barragem em Brumadinho liberou
uma onda de lama de aproximadamente 12 milhões de m³ de rejeitos
de mineração, comprometendo, de forma irreparável, todas as formas
de vida nos locais por onde passou, arrasando uma área equivalente a
quase trezentos campos de futebol (ALMG, 2019a, p.1).
19 Localizados a partir de 500
metros abaixo da barragem B1,
dentro do caminho previsto de
inundação pela lama de rejeitos,
caso ocorresse a ruptura da
estrutura. As sirenes de alerta
não tocaram no momento do
rompimento.
20 As minas Mar Azul, Jangada,
Capão Xavier e Córrego do Feijão
integram o Complexo de Paraopeba
da Vale S.A.
21 A Deliberação Normativa 217,
publicada em dezembro de 2017,
entrou em vigor em março de 2018,
por determinação do governador
Fernando Pimentel, com os
objetivos de “desburocratizar e
dar celeridade aos processos de
licenciamento ambiental em Minas”
(PORTAL SEMAD, 2018). Com as
novas regras, os critérios de risco de
algumas barragens foram alterados,
como no caso da barragem do
Córrego do Feijão, que passou do
nível 6 para nível 4. Com o risco
rebaixado, a Vale conseguiu aprovar,
de uma única vez, três licenças
(prévia, operação e instalação).

Os rejeitos da barragem sepultaram o Ribeirão Ferro-Carvão e destruíram mais de 130 hectares de vegetação do bioma Mata Atlântica,
além de casas, sítios e plantações e uma pousada. A lama avançou por
cerca de 220 km na Bacia do Rio Paraopeba, até a Usina Hidrelétrica
– UHE – de Retiro Baixo, comprometendo irreversivelmente a fauna e
a flora aquáticas. Os municípios que utilizavam água do rio para abastecimento público e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa –, que extraía água para abastecer a Região Metropolitana de
Belo Horizonte – RMBH –, precisaram suspender as captações (ALMG,
2019a, p.4).

Quando a barragem se rompeu, havia mais de 300 funcionários nas instalações da Vale, além de turistas em uma pousada de
luxo e moradores em casas de comunidades vizinhas ao complexo
(ver figura 2). Foram 272 mortes (dois nascituros), sendo 131 funcionários da Vale, 119 funcionários terceirizados e 20 moradores das
comunidades (ALMG, 2019a); 11 pessoas ainda não foram localizadas até esse momento. Quinze dias após a ruptura da barragem, municípios cortados pelo Rio Paraopeba receberam a lama de rejeitos,
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comprometendo, essencialmente, a captação de água, a agricultura,
a pesca e o pasto.
Em 2006, o engenheiro Joaquim Pimenta de Ávila, que foi assessor técnico da Vale entre 2001 e 2016, alertou a empresa sobre a
necessidade de se fazer estudo de liquefação na área do platô do terceiro para o quarto alteamento da barragem B1, pois em 1990 havia
sido detectado recuo linear no eixo da elevação do maciço. Em 2008,
porém, a Vale enviou ao engenheiro amostras de outro local da barragem para a realização de seus requerimentos; apontado pela Vale
como exigente e detrator, o engenheiro demonstrou à Polícia Federal
a falta de rigor em procedimentos de segurança ao longo dos anos na
mina do Córrego do Feijão.
Em 2017, no Painel Independente de Especialistas para Segurança e Gestão de Risco de Estruturas Geotécnicas (PIESEM), promovido pela Vale, ocorreu debate intenso sobre a necessidade urgente de
se elevar o Fator de Segurança da barragem B1 no Córrego do Feijão,

Figura 2

Córrego do Feijão,
antes e depois do
rompimento da
barragem
Fonte: Google Earth. Acesso em: 20
maio de 2020.
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apoiado, essencialmente, na apresentação da engenheira Maria Regina Moretti, que não admitia o coeficiente de segurança 1.09, inferior
ao 1.3 recomendado pelas boas práticas de engenharia internacional.
Vários painéis com especialistas, organizados pela própria Vale nos
anos seguintes, foram realizados com o objetivo de colher sugestões
para minimizar os riscos em Brumadinho; ao mesmo tempo, tais painéis atestaram que a Vale tinha ciência de que a barragem B1 apresentava potencial risco de ruptura. As informações dos especialistas
participantes dos painéis, bem como os e-mails e relatórios internos
da Vale, todos com data entre 2017 e 2019, foram cruzados pela Polícia
Federal e sustentaram a denúncia apresentada em fevereiro de 2020
pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman, dez funcionários da mineradora e
outros cinco da empresa de consultoria alemã Tüv Süd, por terem conhecimento da situação crítica da barragem que se rompeu e por não
compartilharem as informações com o poder público e a sociedade,
assumindo, portanto, os riscos.
[...] o radar dava sinais crescentes e cada vez piores de que o maciço da
Barragem 1 estava se movimentando, os piezômetros davam informações de piora do nível de água em seu interior, mas tudo isso foi desconsiderado. Todas as estruturas a jusante da B1 deveriam ter sido retiradas do
caminho da lama de rejeitos, e as autoridades deveriam ter sido avisadas
do risco iminente de rompimento, ou, pelo menos, do status de degradação de segurança da barragem (ALMG, 2019a, p.129).

Durante o processo de investigação de Brumadinho, a Vale
criou o Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de
Apuração, coordenado pela ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Ellen Gracie (primeira mulher a presidir a corte, entre 2006
e 2008), com o objetivo de apoiar o Conselho de Administração da
empresa na apuração de causas sobre o rompimento de Brumadinho. Vale lembrar que a defesa de executivos da Vale no desastre-crime de Mariana foi assessorada pelo também ex-presidente do STF
Joaquim Barbosa.
A briga costuma ser desigual. De um lado, a maioria esmagadora dos
atingidos por rompimentos de barragens de minérios em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, é formada por pessoas carentes que contam
com a ajuda de defensores públicos e do Ministério Público para conseguirem indenizações e a sentença dos culpados. De outro, executivos
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das grandes mineradoras, responsáveis pela segurança dessas barragens,
têm como defensores ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF)
que mesmo aposentados contam com influência e trânsito livre por todas
as instâncias do Judiciário (ALVES, 2019, s.p.).

As práticas institucionalizadas inscrevem-se em um conjunto de
conflitos ampliado. Primeiro, no que se refere às infrações ambientais e
administrativas das mineradoras. De acordo com o delegado da Polícia
Federal Roger Lima de Moura, responsável pelas investigações de Mariana e de Brumadinho, em razão dos baixos valores das multas, mediante lucros milionários, e das penas brandas previstas pelos órgãos
reguladores e de fiscalização em níveis municipal, estadual e federal,
a prática das infrações é compensatória para as mineradoras, seja do
ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista criminal. Para além das
informações encriptadas e de processos decisórios exógenos e omissos,
as atividades minerárias atrelam-se ao financiamento político:
[...] a Vale contribuiu para a eleição, naquele ano [2014], de 257 agentes
políticos, sem distinção de colorações partidárias ou ideológicas, financiando 27 legendas, da esquerda à direita. Políticos de Minas Gerais, do
Pará e do Espírito Santo, estados onde estão concentradas as principais
operações da multinacional, foram os campeões de verbas (RAGAZZI;
ROCHA, 2019, p.65).

Em segundo lugar, no que se refere aos violentos deslocamentos impostos aos moradores que, para além das perdas materiais imediatas, vivenciam a “destruição dos seus territórios enquanto base de
reprodução social, cultural e econômica, assentada em condições socioecológicas específicas, aniquiladas a partir do desastre” (ZHOURI
et al., 2017, p.31). Para além da morte de 291 pessoas e da destruição
de dezenas de casas, chácaras, sítios, pousadas e pequenas propriedades rurais, de hectares de vegetação do bioma Mata Atlântica, de
animais silvestres e domésticos e de flora nas bacias do Rio Doce, do
Ribeirão Ferro-Carvão e do Rio Paraopeba, e da água dos rios e de seus
afluentes,22 milhares de moradores foram retirados de suas casas, localizadas em áreas de risco ou fora das Zonas de Auto Salvamento (ZAS),
tanto em Mariana quanto em Brumadinho, e também em outros municípios mineiros – Barão de Cocais, Itatiaiuçu, Sarzedo, Macacos (São
Sebastião das Águas Claras), Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto e Congonhas –, pertencentes ao Quadrilátero Ferrífero (ver Mapa 3),23 além de
Paracatu, na região Noroeste do estado.

22 Desde o rompimento da
barragem do Córrego do Feijão, a
captação de água do Rio Paraopeba
para abastecimento da RMBH foi
suspensa, pois está localizada
a jusante da área impactada
pelos rejeitos da mineração. O
abastecimento da RMBH está sendo
feito pelas represas de Rio Manso,
Serra Azul e Vargem das Flores, e
pelo Rio das Velhas, que, segundo
a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa), possuem
capacidade para atender a
população até o início de 2021
(ALMG, 2019).
23 De acordo com Paulo Rodrigues
(2019, s.p.), geólogo, pesquisador
e professor do Programa de
Pós-graduação do Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte,
no Quadrilátero Ferrífero “temos
os chamados aquíferos de
circulação hídrica profunda, que
armazenam água subterrânea e
são responsáveis pela manutenção
das nascentes, poços e rios. São
quatro aquíferos. Desses, somente
o aquífero Cauê responde por 80%
da água subterrânea do conjunto.
[...] A atividade de extração de
minério, ao destruir a camada onde
a água é armazenada, também
destrói o aquífero, e isso gera um
longo efeito de comprometimento
das nascentes, dos rios e do lençol
freático. Então temos, dentro desse
cenário, um grande conflito de
interesses entre a saúde hídrica do
abastecimento público e o comércio
de minério de ferro”.
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Mapa 3

Localização de Belo
Horizonte e municípios
pertencentes ao
Quadrilátero Ferrífero,
afetados por risco
de rompimento de
barragens em 2019
Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2020

Nas semanas seguintes ao rompimento da Barragem 1 [em Brumadinho], o pânico se espalhou pelos municípios mineiros na medida em que
a própria Vale S.A. e outras mineradoras passaram a emitir alertas para
risco de rompimento de outras barragens (ALMG, 2019a, p.18).
Depressão, crises de ansiedade, pânico, aumento da pressão arterial, falta de ar, irritabilidade. Além das vidas perdidas e dos danos ambientais
ainda não computados, os impactos dos rompimentos e da possibilidade iminente de novas tragédias permanecem vivos. O número de pessoas que procuram atendimento psicológico e médico nos hospitais das
áreas afetadas cresceu enormemente. Os moradores falam nos efeitos da
“lama invisível”. O medo foi incorporado à rotina e às enfermidades dos
mineiros (ALMG, 2019a, p.20).

Moradores de Itatiaiuçu protestaram diante das remoções impostas pela ArcelorMittal, após revelar que a lama da barragem da
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mina de Serra Azul levaria 12 minutos para atingir a primeira casa da
Comunidade Pinheiros, conforme reportagem de Diniz (2019):
É uma tristeza. A gente tem uma história aqui. Custamos a construir a
casa (Maria Aparecida de Queiroz).
Para hotel eu não vou, não. Moro nesta casa há 40 anos (Celestino dos
Santos).
Ninguém sabe a força da natureza. Mas é ruim sair de uma casa que você
construiu (Sheila Coelho).

Em outra direção, a Comunidade do Pires (68 famílias e cerca
de 200 pessoas), em Brumadinho, passou a reivindicar a sua remoção, já que se encontrava muito próxima às obras do aterro para depósito de rejeitos vindo da limpeza do Rio Paraopeba. A Vale negou a
possibilidade de remoção, informando que “os rejeitos seriam recolhidos do rio e embalados em material impermeável”, antes de serem
depositados no aterro, sem impactos para a comunidade (ALMG,
2019a, p.331).
Duas semanas após a ruptura da barragem do Córrego do Feijão, em 8 de fevereiro de 2019, 492 moradores tiveram que deixar suas
casas pelo risco de rompimento da barragem Sul Superior da Mina de
Gongo Soco, em Barão de Cocais (comunidades de Socorro, Piteiras,
Tabuleiro e Vila Congo), classificada em nível 3 pela Vale, e foram encaminhados para um ginásio esportivo e, depois, para hotéis ou casas
alugadas. Conforme reportagem de Kubitscheck (2019, s.p.), o pedreiro José Domingos Ferreira relata:
Colocaram a gente aqui, mas hotel é para passeio, não para morar. Eu me
sinto preso, até porque o quarto é um cubículo. A Vale não se preocupa.
Meus materiais de obra estão lá se perdendo no tempo. Mais de 20 sacos
de cimento, areia, tijolo. Sem trabalho, estou zerado de dinheiro.

A tia de Márcia Auxiliadora Silva, por ter problema ósseo crônico
e ser obesa, foi retirada de casa por um carrinho de pedreiro: “foi apavorante”, também relatado na reportagem de Kubitscheck (2019, s.p.).
Na página eletrônica Diário de Barão, em post de 13 de novembro de 2019, foi noticiado que Amarair Paulo de Morais denunciou,
em depoimento na reunião do Conselho de Patrimônio Histórico, que
a Vale estava oferecendo preço abaixo do mercado para comprar propriedades na comunidade de Socorro, em Barão de Cocais:
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[...] estamos sendo obrigados a vender nossas casas a preço de migalha,
[...] falta respeito da Vale e da Prefeitura com a comunidade. Nós teríamos que ser mais respeitados. A Vale tem projeto para tudo, só não tem
para descomissionar a barragem [Sul Superior, de Gongo Soco]. Nós estamos sendo obrigados pela Vale a vender nossas casas. Toda vez que
você vai ao escritório, para negociar um dano moral ou um lucro cessante, não recebe nada. Quem trabalhava lá no Socorro não recebeu até
hoje, e está passando dificuldade (DIÁRIO DE BARÃO, 2019).

Oito dias depois, em 16 de fevereiro de 2019, cerca de 170 moradores de 49 casas do vilarejo de Macacos, município de São Sebastião das Águas Claras, e dezenas de clientes de inúmeros restaurantes
e pousadas da região foram violentamente evacuados do município,
encaminhados para hotéis da RMBH ou para a casa de parentes, em
razão do alerta dado para a barragem B3/B4 da Mina Mar Azul, também da Vale: “é vergonhosa a forma como a empresa nos trata”, reclamou a moradora Guiomar Marotti à jornalista Lagôa (2019, s.p.),
ao ser obrigada a deixar o hotel para o qual havia sido deslocada (LAGÔA, 2019).
No dia 20 do mesmo mês, outras cinco barragens da Vale foram
objeto de alertas: Mina Vargem Grande, em Nova Lima, e Forquilha I,
Forquilha II, Forquilha III e Grupo, em Ouro Preto. Em 12 de março,
o MPMG expediu recomendação para que a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) providenciasse a retirada de cerca de 2.500 moradores das casas próximas à barragem Casa de Pedra, em Congonhas
(OLIVEIRA, 2019). Em 15 de fevereiro, a Prefeitura municipal já havia
determinado o remanejamento de 250 crianças da creche e da escola,
situadas a cerca de 200 metros da barragem (ALMG, 2019a).
[...] a necessidade de remover as pessoas é algo que consideramos inegociável. Em caráter emergencial, propusemos o aluguel para, mais à frente, estudar a viabilidade de indenizações e outras medidas. Essas pretensões são as mais justas que já vi. Acredito nos argumentos colocados ali
e na necessidade de serem cumpridos, afirmou o Procurador Municipal
Vinícius Alcântara Galvão (OLIVEIRA, 2019).

Em março de 2019, as mineradoras Vale e ArcelorMittal informaram que 1.137 moradores tiveram que sair de suas casas (ver Tabela
2), desde o início daquele ano, em razão de potenciais riscos de ruptura de nove barragens (sendo oito da Vale), tendo sido deslocados para
hotéis, pousadas, casas alugadas ou casas de parentes.
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Tabela 2 – Moradores retirados de casa por localidade
Cidades

Empresas responsáveis Nº de moradores
pelas barragens
retirados

Brumadinho

Vale

273

Barão de Cocais

Vale

452

Itatiaiuçu

ArcelorMittal

183

Nova Lima (Mina Mar Azul)

Vale

188

Nova Lima (Complexo Vargem Grande)

Vale

37

Ouro Preto

Vale

4

Total

1.137

Fonte: CRISTINI, 2019.

Em 22 de março, sirenes soaram em Barão de Cocais para alertar sobre nova elevação de risco da barragem da Mina Gongo Soco;
simultaneamente, por erro técnico da empresa, outras sirenes soaram
em São Gonçalo do Rio Abaixo, onde está Brucutu, a maior mina da
Vale em Minas Gerais (ALMG, 2019a).24 Segundo depoimento do vereador de Barão de Cocais Leonei Morais Pires para o jornalista Moraes (2019, s.p.), “a Vale está omitindo essas informações. Eu enviei um
ofício à mineradora para pedir esclarecimentos sobre a situação, mas
eles não me respondem”.
No dia 27 do mesmo mês, à noite, sirenes de alerta das barragens dos complexos Conceição e Mina do Meio, da Vale, em Itabira,
foram acionadas por engano. Em 12 de agosto de 2019, uma ordem
judicial determinou a retirada de 20 moradores da comunidade do
Queias, em Brumadinho, em decorrência da falta de estudo atualizado
que atestasse a estabilidade da barragem de rejeitos da Mina Ipê B1A, da empresa Emicon Mineração e Terraplenagem, abandonada há
mais de 10 anos (ALMG, 2019a, p.20).
Um ano após o desastre-crime de Brumadinho, milhares de
pessoas em Governador Valadares foram deslocadas de suas casas localizadas às margens do Rio Doce, por onde a lama das barragens da
Vale avançou, agravando as enchentes do verão de 2020 e a qualidade
da água:
[...] a lama que invadiu ruas e casas, em 14 bairros da cidade, deixou
centenas de desalojados e atingiu quase 50 mil valadarenses, é mui-

24 Em 2006, o complexo Brucutu
foi considerado “o maior em
capacidade inicial de produção
implantado no mundo. Sua
produção inicial foi de 7,75 milhões
de toneladas por ano de minério de
ferro. Já no final do ano seguinte, a
produção total atingiu 21,9 milhões
de toneladas por ano, de acordo
com a Vale. O empreendimento
recebeu investimentos iniciais de
US$ 1,1 bilhão e chegou a contar
com 6 mil trabalhadores durante
o pico das obras de implantação”
(MORAES, 2019, s.p.).
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to diferente dos resíduos deixados pelo rio em enchentes anteriores. O
barro fininho e arenoso que ficava nas ruas quando a água baixava foi
substituído por uma lama densa, viscosa, abundante e com visíveis sinais
de minério. Um resíduo de limpeza muito mais difícil, demorada e que
exige muitos mais recursos – Prefeitura de Governador Valadares (RODRIGUES, 2020, s.p.).

A lama de Brumadinho que desceu do Córrego do Feijão também piorou os efeitos das enchentes em São Joaquim de Bicas, Betim
e Pará de Minas. Não há como não lembrar a citação de Wisnik (2018,
s.p.):
[...] longe de ser reconhecida como vítima de uma intrusão abusiva, é a
cidade que é posta, na prática, no lugar de intrusa, no momento em que
bairros construídos de minério de ferro são obrigados a se deslocarem
para permitir a continuidade da exploração até o esgotamento total do
estoque.

Conforme apontado por Zhouri e outros (2018, p.38), a questão
se desdobra em processos duradouros de crise social e conflitos ambientais caracterizados por
irrupção de embates entre práticas espaciais distintas que operam sobre
um mesmo território ou sobre territórios interconexos, levando à colisão
e concorrência entre sistemas diversos de uso, controle e signiﬁcação dos
recursos, em que não raro se processa a despossessão dos grupos locais.

Finalizando...
Nas conclusões finais da CPI de Brumadinho, seu relator, Deputado André Quintão, afirmou, referindo-se aos desastres-crimes de
Mariana e Brumadinho:
[...] desastres tecnológicos ampliados como esses não possuem uma causa única, imediata, mas resultam de uma combinação de fatores acumulados ao longo do tempo, cuja origem pode ser explicada a partir de estruturas e decisões técnico-organizacionais constituídas no decorrer da
história de um sistema que privilegia o lucro em detrimento do direito à
vida e dos direitos socioambientais previstos na legislação nacional e em
tratados e acordos internacionais. [...] E não restam dúvidas de que essas
informações eram de conhecimento da empresa, que, no entanto, não as
valorizou e, com isso, assumiu o risco da possibilidade, real e palpável,
da ruptura da barragem e de suas consequências. [...] são parte de uma
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complexa trama causal, envolvendo fatores relacionados à política minerária da empresa, ao marco normativo que regula a sua operação, ao
sistema de fiscalização em curso e à dinâmica de controle social existente
(ALMG, 2019a, p.238-239).

Desse modo, voltamos aos pressupostos de Bourdieu sobre o
Estado, e de Sanín-Restrepo sobre a encriptação do poder, que aqui
adotamos, conforme colocado inicialmente, para reafirmar que remoções são práticas institucionalizadas por meio de disposições que funcionam, historicamente e continuamente, como prescrições ou regras
de formação inscritas em sua própria lógica.
O mercado de minério é artefato construído em grande parte
pelo Estado, na medida em que seus agentes concentram capitais político, simbólico e informacional, instrumentalizam códigos e registros,
obedecem a princípios e interesses, todos amplamente operados em
processos pretensamente democráticos e transparentes. Ao contrário,
o Estado se organiza e se constitui de modo a fundamentar um conformismo lógico e moral, nas palavras de Bourdieu (2014), por meio
de processos, procedimentos, técnicas, sistemas, ritos, informações,
recursos e canais de comunicação encriptados, a operar um jogo de
linguagem a serviço de quem pode se apropriar do Estado; nesse caso,
as empresas mineradoras do país.
Em março de 2020, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, anunciou uma ação na Justiça em que a cidade, junto com os municípios de
Igarapé, Juatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, todos localizados na RMBH e no Quadrilátero Ferrífero,25 requereu indenização
compensatória de R$ 677 milhões da Vale para reparar os danos do
rompimento da barragem em Brumadinho, conforme relatado ao jornalista Aves (2020, s.p.): “a Vale é uma empresa complicada. Ela desconhece a autoridade municipal e encontra sempre caminhos que não
são os corretos, sem nenhum tipo de transparência. Gasta em propaganda, mas não gasta com as indenizações que ela deve”. Medioli afirmou à Aves (2020, s.p.) que os municípios não foram chamados para a
negociação das indenizações:
[...] há uma delegação do estado, uma coisa muito confusa, enquanto os
municípios que são os representantes da população (não foram convidados). O governador (de Minas Gerais, Romeu Zema) está ciente dessas
medidas que os municípios têm que tomar de forma autônoma. O estado
é o estado, os municípios são os municípios.

25 A bacia do Ribeirão Mato Frio,
sub-bacia da bacia representativa
de Juatuba, está localizada a oeste
do Quadrilátero Ferrífero, inserida
no Complexo Granito-Gnáissico Belo
Horizonte.
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No mês seguinte, a Vale anunciou que seus diretores, incluindo quatro executivos indiciados por homicídio duplamente qualificado pela ruptura da barragem em Brumadinho, receberiam o prêmio
por desempenho de R$ 19,1 milhões, referente a 2019, além de outros
R$ 29,8 milhões que seriam divididos entre outros executivos (não
investigados), referentes ao desempenho em 2018. De acordo com
Guimarães (2020), sócios minoritários e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) votaram contra a decisão tomada em assembleia, mas foram voto vencido diante dos acionistas
que detêm 60% das ações (entre eles, o Bradesco e o fundo de pensão
dos funcionários do Banco do Brasil – PREVI). Em nota, a Associação
dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem
Mina Córrego do Feijão (Avabrum) informou ao jornalista Guimarães
(2020, s.p.)
a premiação/bônus aos acionistas e diretores da Vale é mais uma afronta e motivo de indignação das famílias das 272 vítimas. Vidas que foram
ceifadas, por uma empresa que gerenciou por anos a cultura do erro, mas
que em placas e processos internos prega a vida em primeiro lugar.

Passados quase 16 meses do desastre-crime de Brumadinho, os
danos à vida dos moradores ainda persistem, nesse momento, ampliados em meio à pandemia da Covid-19. Referem-se:
ao lugar em que se mora, com a própria casa, com os deslocamentos (pois
houve comprometimento de vias e meios de transporte), com as ruas da
cidade, com seu comércio, com o trabalho e as fontes de sobrevivência e
de renda (formais ou informais), com a situação econômico-financeira
dos concidadãos e do próprio município, com a terra (seja para plantio
ou não), com as águas e suas nascentes (seja para o consumo, para a pesca, para irrigar a lavoura ou para o lazer). [...] terrenos e moradias (rurais
e urbanos), bens domésticos, automóveis, maquinário, benfeitorias, animais domésticos e de produção, além de objetos pessoais. [...] deslocamentos, desalojamentos (ainda que temporários) e redimensionamento
nas rotinas de vida para além dos prejuízos materiais e das dores das perdas em si. [...] danos [...] à saúde (a princípio, psíquica e, como reflexo,
física), aos modos de vida, aos meios de vida e de produção. E, mesmo
que haja ressarcimento, como compensação, restarão, minimamente,
tristeza e angústia. (ALMG, 2019a, p.134-135).

Para além da extensão dos danos, persistem as práticas institucionalizadas. Em abril de 2020, 61 famílias foram removidas da co-
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munidade de Antônio Pereira, em Ouro Preto; o MPMG ajuizou ação
contra a Vale, requerendo bloqueio de R$1 bilhão da mineradora, e
afirmou que:
o deslocamento forçado de território da comunidade de Antônio Pereira
se dá também em meio às comemorações dos 300 anos de fundação da
Capitania de Minas Gerais, recebendo uma de suas comunidades formadoras como presente a perda de seu território e abrupta mudança degradante de seu modo de vida, transpondo para a indignidade e incerteza
centenas de crianças, adolescentes, trabalhadores, idosos, doentes, portadores de deficiência (HOJE EM DIA, 2020, s.p).

Nesse mesmo mês, a Avabrum lançou clamor às autoridades
do estado de Minas Gerais, diante da suspensão das buscas pelas “11
joias” ainda não localizadas, em decorrência da pandemia do coronavírus. Em nota publicada em seu site, a associação afirmou: “nossa esperança está em Deus e na continuidade das buscas! Não desistiremos
até que todos sejam encontrados. Confiamos na palavra do Governador Romeu Zema e as buscas, assim que for possível, serão retomadas”
(AVABRIM, 2020, s.p.).
Os dados e fatos relatados, bem como as histórias recontadas,
evidenciam distintas situações em que moradores e famílias são violentamente removidos, sem proteção ampla dos seus direitos, por
meio de disposições construídas pelas mineradoras e Estado em suas
práticas institucionalizadas. Permeadas pelas ações do Estado, as remoções, independente da relação de propriedade ali existente, acontecem quando: (i) por ordem do Estado, terras ou moradias são desapropriadas para a implantação de empreendimentos minerários;
(ii) por ordem das empresas mineradoras, moradores e famílias são
forçosamente deslocados em razão dos calculados riscos de seus empreendimentos em operação; (iii) por medo e insegurança, moradores e famílias voluntariamente se deslocam de suas casas em razão de
imprevisíveis desastres tecnológicos e ambientais; e, por fim, (iv) por
consequência dos desastres-crimes, seja pela precoce interrupção de
suas vidas, seja pela destruição de suas casas e terras, de recursos naturais existentes e de laços comunitários estabelecidos, moradores e
famílias são destroçados.
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