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RESUMO
SOLER, JONATHAS LIMA. Instrumentos jurídicos para a mitigação dos impactos
socioeconômicos da atividade minerária. 2016. 143 fls. Dissertação (Mestrado). Faculdade
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Esta dissertação busca identificar e analisar criticamente os principais instrumentos
jurídicos que, na experiência nacional e internacional, podem ser eficazes na mitigação dos
impactos socioeconômicos da atividade minerária de larga escala conduzida em locais
isolados. Para tanto, elabora-se e apresenta-se um necessário panorama sobre o minério e
sobre a atividade minerária, delineando suas principais características, evolução histórica,
dados da exploração no Brasil contemporâneo e a regulamentação que é então vigente. Em
uma segunda parte, a partir de uma visão jurídica, abordam-se os principais tipos de impactos
socioeconômicos identificados pela literatura nacional e internacional. Por fim, expõe-se
uma análise sobre os instrumentos jurídicos mais eficazes para combater tais impactos, com
base na pesquisa desenvolvida. Ao longo do texto, introduzimos e desenvolvemos o conceito
de neoextrativismo, que ainda é pouco explorado na literatura jurídica, e que garante
ferramentas teóricas para (i) se compreender a relação entre Estado, comunidade e
mineradoras em países em desenvolvimento, como o Brasil, e (ii) analisar criticamente tanto
os impactos da mineração quanto os instrumentos jurídicos que são aqui abordados.

Palavras-chave: Mineração, Desenvolvimento, Direito dos Recursos Minerais, Impactos
Socioeconômicos, Neoextrativismo.

ABSTRACT
SOLER, JONATHAS LIMA. Legal instruments able to mitigate socioeconomic impacts of the
mining activity. 2016. 143 fls. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade
de São Paulo, São Paulo.

This thesis aims to identify and critically analyze the main legal instruments that, in
the national and international experience, may be able to mitigate socioeconomic impacts
caused by large-scale mining conducted in isolated areas. For these purposes, we prepare
and present an overview about ore and mining activity, outlining their main features,
historical evolution, data regarding mining exploitation in Brazil, and current regulation. In
a second part, the thesis approaches, from a legal viewpoint, the main types of
socioeconomic impacts identified according to national and international literature. Finally,
the thesis presents an analysis on the legal instruments most able to mitigate the
aforementioned impacts, based on the research we conducted. Throughout the text, we
introduce and elaborate on the concept of neoextractivism, which is still little explored in
legal literature, and provides theoretical tools to (i) understand the relationship among State,
community, and mining companies in developing countries, such as Brazil; and (ii) critically
analyze both the mining impacts and the legal instruments that are addressed herein.

Key-words: Mining, Development, Mineral Resources Law, Socioeconomic impacts,
Neoextractivism
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1

INTRODUÇÃO
A mineração é uma das atividades econômicas mais antigas praticadas pelo homem –

ainda que por razões diferentes daquelas que inspiram a atividade minerária contemporânea.
Com o avanço da tecnologia e o aumento da população mundial e do mercado consumidor, que
demanda mais alimentos e mais produtos industrializados, a importância da mineração cresceu
ainda mais.
Hoje, a exploração dos principais recursos minerais utilizados na indústria de
transformação, como o minério de ferro, o níquel e o alumínio ocorre em uma escala antes
nunca vista. Muito maior do que as metrópoles das antigas colônias já sonharam em conduzir.
No entanto, não devemos nos ofuscar pelo brilho do ouro. A extração dos recursos
minerais pode causar certos danos às comunidades que abrigam as minas.1 Além dos prejuízos
ambientais, que são bastante estudados em diversas áreas do conhecimento (inclusive no
Direito), há uma miríade de problemas sociais e econômicos.
Com a instalação de um empreendimento mineiro em determinada região que antes se
encontrava, de certa forma, isolada, pautada por uma economia de subsistência ou baseada em
trocas comerciais limitadas, há uma ruptura dos padrões sociais e econômicos então
estabelecidos.
A instalação de uma mineradora em tais rincões acarreta duas consequências iniciais
muito evidentes: a criação de um fluxo migratório para aquele território e a alteração substancial
no padrão de ocupação do solo. Essas implicações, por sua vez, são capazes de criar uma
infinidade de problemas sociais e econômicos.
As ciências sociais, como demonstraremos adiante no texto, se debruçaram e se
debruçam sobre o tema com bastante acerto. Entre as questões pontuadas pelos autores que
destacaremos na dissertação, notam-se com bastante clareza: o fenômeno da hiperurbanização;
o crescimento desorganizado da área urbana; a perda de áreas antes utilizadas para prática de

1

Em nosso texto, adotamos o conceito de comunidade em sua forma ampla, albergando todos os que sofrem o
impacto da mineração, em razão da proximidade com o empreendimento, ainda que em munícipios distintos
daquele município no qual se instalou a sede da mineradora. Nesse sentido: “Quanto à Comunidade local, em
geral, esta pode ser representada pela população existente no Município-sede da Grande Mina, diretamente
vinculada, que é vizinha das terras pertencentes à mina, seja na divisa ou em outros espaços adjacentes. É ainda
Comunidade local, a população residente em centros urbanos vizinhos, onde todos experimentam efeitos
derivados da atividade da mina, em suas residências, em suas locomoções, seja por se situarem em vias de acesso
concorrentes e utilizadas também pela mina ou, por estarem em áreas de influência no acesso à mina, aos
escritórios, centros de aprovisionamento. Ou, ainda, na influência da localização de outras quaisquer utilidades
e serventias, em uso pela mina, suas contratadas, empreiteiras ou dos seus funcionários” (FERNANDES,
Francisco Rego Chaves; LIMA, Maria Helena Rocha; TEIXEIRA, Nilo da Silva. Grandes minas e comunidade:
algumas questões conceituais. Série Estudos e Documentos, n.73. Rio de Janeiro: CETEM, 2007, p.28-29).
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extrativismo sustentável; a especulação imobiliária; os danos às culturas e tradições locais; o
aumento da vulnerabilidade dos moradores e também dos níveis de violência; a ocupação
irregular de áreas que deveriam ser protegidas tanto por razões ambientais quanto sociais; o
aumento desenfreado da demanda por serviços públicos, como saúde, educação e saneamento
básico, que não são supridos satisfatoriamente pelo Estado; a inflação; e a caracterização de um
quadro de dependência econômica da atividade minerária que pode destruir completamente
aquela comunidade em caso de paralisação ou fim do processo de extração dos recursos
minerais, além de afetar a governabilidade dos poderes públicos.
Por óbvio, tais questões deflagram, muitas vezes, conflitos entre as comunidades e as
mineradoras. As comunidades não atribuem qualquer legitimidade à mineradora para explorar
aquela região, sem que sejam, para tanto, indenizadas pelos danos sociais e econômicos
decorrentes da mineração. Muitas vezes, os conflitos envolvem sangue; em todos os casos, os
conflitos acarretam custos para os empreendedores, tanto no processo de extração quanto no de
escoamento da produção.
A nosso ver, tanto os problemas sociais e econômicos que são causados, direta ou
indiretamente, pela atividade minerária, quanto os conflitos devem ser combatidos pela ordem
jurídica brasileira, pois, em nenhuma circunstância, esse cenário é albergado pelos valores e
objetivos da Constituição Federal.2
Dessa forma, ao invés de tratarmos os ditames da nossa Constituição como uma fábula
de esopo, deve-se garantir juridicamente que os danos causados pela atividade minerária sejam
mitigados, além de encontrar formas para que a comunidade que alberga tais riquezas possa
utilizá-las também para o seu próprio desenvolvimento econômico e social.
Nesse sentido, é preciso que o Direito disponha de instrumentos suficientes e eficazes
para mitigar ou eliminar, conforme o caso, os impactos socioeconômicos da atividade
minerária.
E é exatamente sobre esse ponto que a dissertação discorre: quais seriam os instrumentos
jurídicos capazes de mitigar ou eliminar os impactos negativos da mineração de grande escala
nas comunidades que albergam tal atividade e ao mesmo tempo garantir um grau de
desenvolvimento satisfatório para tais comunidades?

2

Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21/11/16.

em:
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Ao analisar o quadro regulatório brasileiro, visualizamos que não há instrumentos
jurídicos efetivos e capazes de mitigar tais efeitos. Em tese, os dois documentos que poderiam
dar algum suporte à essa tarefa, o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) e o Estudo de
Impactos Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), deveriam analisar
detidamente os impactos socioeconômicos sofridos pelas comunidades. No entanto, na prática,
não há uma análise efetiva sobre essa matéria. Negligencia-se deliberadamente o assunto.
Nesse mesmo sentido, notamos que não há qualquer diretriz jurídica que permita que a
riqueza mineral possa ser aplicada no desenvolvimento econômico e social da comunidade e
do próprio Brasil, exceto pela ínfima Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM). Não há qualquer incentivo ao encadeamento entre as atividades de
mineração e de beneficiamento do minério, o que se traduz, em palavras muito simples, na
perda da oportunidade de aproveitarmos os nossos recursos para alcançarmos o
desenvolvimento elencando em nossa Constituição Federal.3
Em busca de sugestões de instrumentos jurídicos que se alinham com os objetivos
constitucionais, recorremos a textos científicos já produzidos, especialmente na área das
ciências sociais, tanto da literatura brasileira quanto estrangeira, que tem maior experiência na
mitigação de danos socioeconômicos, como se poderá observar na dissertação4.
Para tanto, a partir de uma perspectiva jurídica, buscaremos (i) abordar os impactos
socioeconômicos causados pela mineração de grande escala identificados pela literatura
especializada e (ii) apontar possíveis instrumentos jurídicos adequados que possam minimizar
ou eliminar os danos decorrentes de tais impactos.
Ao aprofundarmos a análise tanto dos impactos quanto dos possíveis instrumentos
eficazes para a sua mitigação, notamos que deveríamos partir de um arcabouço teórico
histórico. Assim, a dissertação também aborda a perspectiva histórica da atividade minerária,
especialmente enquanto praticada no Brasil Colônia. Além disso, para aplacar a ingenuidade
que guiou nossos estudos em uma fase preliminar da dissertação, trataremos de um tema que se

Nesse sentido: “O aumento da renda de uma comunidade pode resultar de pelo menos três processos diferentes:
a) o desenvolvimento econômico: isto é, acumulação do capital e adoção de processos produtivos mais eficientes;
b) a exploração de recursos naturais não-renováveis; e c) a realocação dos recursos visando a uma especialização
num sistema de divisão internacional do trabalho”. (FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 99).
4
Cabe destacar que, aparentemente, o quadro de impactos é analisado por teóricos de outros países há mais tempo
do que por pesquisadores das ciências sociais que têm debatido a matéria no Brasil, segundo constatamos em
nossas pesquisas bibliográficas. Essa é a razão pela qual não nos deteremos exclusivamente nos impactos
observados no Brasil.
3
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alinha ao quadro de exploração contemporâneo: o neoextrativismo – ou como as antigas
colônias trocaram suas metrópoles pelas multinacionais.
O texto abrange, portanto, nessa ordem, alguns conceitos essenciais para a compreensão
da atividade minerária; o panorama da mineração no Brasil, inclusive com a apresentação do
aparato histórico e do conceito de neoextrativismo; a regulação dessa atividade econômica de
acordo com nossa ordem jurídica; os impactos socioeconômicos propriamente; e as ferramentas
hipotéticas encontradas em nossa pesquisa e que ora propomos como sugestões para mitigar
e/ou eliminar os referidos impactos.
Não esperamos que a dissertação seja a panaceia das questões enfrentadas por tantas
comunidades no Brasil, como se verá ao longo do texto. Esperamos, no entanto, que sirva como
uma contribuição teórica para discussão dos impactos socioeconômicos, também no plano
jurídico – estendendo-se além das ciências sociais.
Por fim, cabe aqui ressalvar que não contemplaremos as questões ambientais, indígenas
ou relacionadas com a fase posterior ao fechamento da mina. Da mesma forma, não lidaremos
com regimes de exploração mineral que não sejam próprios da concessão de lavra; e também
não realizamos qualquer pesquisa de campo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da sua história, o Brasil se tornou um provedor de commodities, como a soja,

a cana e também os recursos minerais. Além de ter se tornado o celeiro do mundo, o Brasil se
porta cada vez mais como a mina do mundo, provendo minerais estratégicos para a
industrialização, como o minério de ferro.
Nesse sentido, a atividade minerária desempenha um alicerce importante da nossa
economia. A mineração, como demonstramos, é uma das atividades que sustentam a balança
comercial brasileira e não nos parece que há qualquer plano de se alterar esse caminho.
No entanto, a sua importância econômica não deve ser motivo de comemoração, pois
não foi e não é capaz de promover o desenvolvimento econômico que a Constituição Federal
defende. A razão para essa lógica pessimista se encontra na lógica neoextrativista que orienta
a exploração mineral.
Assim como nos tempos de colônia, grupos multinacionais controlam a maioria dos
grandes players da atividade minerária no Brasil. Em conjunto com esse fato, as instituições
políticas e jurídicas não dispõem de qualquer aparato que permita ao Brasil se apropriar
efetivamente das riquezas extraídas e exportadas.
Não bastasse esse cenário, a exploração dos recursos minerais não se atenta à infinidade
de danos que são causados às comunidades que abrigam tais atividades conduzidas em larga
escala. Como demonstramos, apesar de os danos ambientais serem minimamente mitigados,
pela existência de um aparato de controle e fiscalização, os danos sociais e econômicos não são
mitigados adequadamente, justamente em razão da inexistência de um quadro de instituições
políticas e jurídicas claro, coeso e eficaz que determine a reparação de tais danos.
Entre os danos sociais e econômicos que colhemos a partir de nossa pesquisa
bibliográfica no campo das ciências sociais, destacamos aqueles relacionados com a ocupação
do solo; a especulação imobiliária; o déficit no atendimento de serviços públicos; a dependência
criada pela comunidade em relação à mineradora, tanto no quadro de empregos, quanto na
economia local; e a inflação que passa a assolar tais territórios.
Nessa dissertação, buscamos apresentar uma contribuição jurídica ao estudo de tais
impactos e de suas possíveis formas de mitigação.
A nosso ver, a adoção de alguns instrumentos normativos e certas políticas públicas
eficazes, conforme o caso concreto, poderiam garantir que as comunidades impactadas pela
atividade minerária também partilhassem das riquezas minerais extraídas e fossem protegidas
dos danos sociais e econômicos.
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Entre os instrumentos, muitos dos quais encontramos na experiência internacional,
apresentamos a constituição de fundos soberanos; a normatização e adoção de acordos
celebrados entre comunidade, Estado e mineradora; a obrigatoriedade de auditorias prévias à
concessão de financiamentos bancários; reformas no sistema tributário; normatização da CSR;
e reformulação do EIA/RIMA para efetivamente abranger tais questões socioeconômicas.
Também propusemos a estruturação de políticas públicas de dinamização da economia, de
treinamento e capacitação dos governos locais, além de iniciativas de transparência,
especialmente quanto ao projeto desenvolvido pela mineradora e a arrecadação tributária
respectiva.
Como frisamos na apresentação de tais propostas, este não é um rol milagroso. Para
cada situação, um ou mais instrumentos seriam recomendáveis. Exige-se, portanto, uma análise
casuística. De todo modo, a disponibilização de tais instrumentos pela nossa ordem jurídica é
essencial para que sejam utilizados pelas comunidades, Estado e mineradoras.
Em linha com a utilização de tal ferramental, a nosso ver, sem que a lógica
neoextrativista seja abandonada, as propostas aqui feitas serão apenas paliativas, sem alterações
estruturais que urgem ser realizadas.
A especialização na exportação de produtos sem qualquer valor agregado, como o
minério bruto (ou minimamente beneficiado), em conjunto com a dependência econômica
criada em relação aos reais controladores das riquezas e compradores das commodities não nos
permite alcançar o desenvolvimento.
A nosso ver, ainda que com a obediência aos instrumentos ora propostos, se a lógica de
extração não mudar, nosso país estará privado de se apropriar da própria riqueza mineral e de
convertê-la em combustível para a inovação, necessária para se alcançar o desenvolvimento
almejado pela Constituição Federal.
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