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 Introdução 
A mineração e as demais indústrias de extração estão entre as atividades mais destrutivas no 

planeta, especialmente para comunidades indígenas e rurais. Com a mineração de grande 

escala, quantidades enormes de terras e subsolo são processadas, quantidades inimagináveis 

de água são utilizadas e uma tremenda quantidade de material tóxico é deixada para trás.   

Os impactos podem ter a duração de várias vidas ou séculos. A cultura e a vida em 

comunidade é tão prejudicada que pode levar gerações para que sejam recuperadas. Essas 

indústrias, frequentemente em conluio com os governos, têm 

perpetrado severos abusos de direitos humanos e muitas 

vezes eliminado culturas inteiras. Um estudo de 2015 mostra 

que desastres catastróficos ligados a rejeitos da mineração 

estão aumentando em frequência e severidade ao redor do 

mundo todo. 

Nota: Operações de mineração menos destrutivas existem, porém são raras. 

Quando uma empresa de mineração ou de outra atividade de extração visita sua comunidade, 

você pode esperar uma conversa suave e maravilhosas promessas sobre os benefícios às 

comunidades e a respeito do quão melhor é a mineração moderna. Eles não mencionam a 

imensa destruição ambiental, nem a depleção e contaminação de aquíferos e águas 

superficiais, ou o que acontece com as comunidades e a economia local. 

Para os governos, as empresas oferecem visões de grandes lucros com royalties e outros 

recursos, mas não mencionam o caos ambiental e social que eles deixam para trás e o fardo 

financeiro de reabilitação. E eles também não mencionam que para a maior parte dos países 

em desenvolvimento, a dependência da extração levou ao empobrecimento e à estagnação 

econômica, ao invés da prosperidade. Por bons motivos, o termo “Maldição de Recursos” é 

utilizado para descrever os impactos daquelas desafortunadas regiões que são ricas em 

recursos.  

O principal interesse das indústrias de extração é o lucro. Os benefícios para a população local 

e a proteção ao meio ambiente não são muito importantes para eles, são fornecidos na menor 

medida possível, e apenas quando as empresas são postas sob pressão. Na maioria das vezes, 

os empregos locais são poucos e temporários, o financiamento corporativo de assistência à 

saúde ou educação é encerrado depois que a mina fecha, ecossistemas são deixados em 

permanente ruína, e as divisões na comunidade são irreparáveis. 

A resistência aos projetos de extração tem crescido ao redor do mundo. Resistir é trabalho 

duro, mas as consequências de permitir a mineração geralmente são muito piores. 

O SUCESSO É POSSÍVEL!  Embora as indústrias de extração sejam poderosas, elas também são 

vulneráveis. Há maneiras de detê-las ou minimizar os impactos que elas causam. Isso requer 

trabalho duro e persistência, mas a recompensa é a perpetuação da boa saúde da sua 

comunidade e do seu meio ambiente, e a continuidade do prazer da vida. 

 

A resistência à mineração 

tem crescido ao redor do 

mundo. Embora as empresas 

de extração sejam poderosas, 

elas também são vulneráveis. 
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Sobre este guia 
Este guia se destina a líderes e organizadores que trabalham com comunidades para 

desenvolver ações locais, e que também possam trabalhar nos níveis regional, nacional e 

internacional. Ele descreve aspectos do processo de mineração e os perigos enfrentados pelas 

pessoas locais quando empresas de mineração buscam operar em sua comunidade (Seção 1), 

as várias estratégias que você pode utilizar para contra atacar (Seções 2 e Apêndices A e B), 

exemplos de resistência exitosos de comunidades que resistiram (Apêndice C), e diversos 

recursos úteis em um volume complementar (Suplemento). Nossa esperança é que com este 

guia, você também possa ter sucesso na proteção da sua comunidade contra esses perigos. 

Este guia não é apenas para mineração. Muitas das táticas e medidas defensivas descritas 

aqui podem ser igualmente aplicadas a outras atividades de exploração e extração: petróleo, 

gás, madeira, e outras indústrias poluidoras, e também grandes represas hidroelétricas. Muitas 

das atividades propostas por grandes corporações, embora prometam benefícios, por fim 

devastam as comunidades locais e os seus arredores. Se a sua comunidade está na mira, é 

essencial organizar e resistir. 

Agradecimentos: o material neste guia foi baseado na experiência de diversos especialistas em 

mineração e seus impactos, especialmente a do autor principal Carlos Zorrilla. Este guia surgiu 

porque ele percebeu que outras comunidades no mundo todo poderiam se beneficiar do 

conhecimento e experiência que ele e seus colegas ganharam na luta para evitar que sua área 

fosse destruída por empresas de mineração. 

Exemplos de resistências de sucesso foram fornecidos pela Dra. Beatriz Rodriguez-Labajos 

(Univesitat Autònoma de Barcelona), que administra um valioso banco de dados sobre 

mineração e outros conflitos. Nós também somos gratos a colegas e amigos que ajudaram com 

a pesquisa, que nos forneceram fotos e informações, e que nos ajudaram a financiar a 

iniciativa. Agradecimento especial a Jennifer Moore, Payal Sampat, e Shreema Mehta por suas 

revisões valiosas, e a Anne Becher pela tradução e edição, e ao MiningWatch Canada por 

hospedar o guia e fornecer material relacionados em seu website. 

Esta edição é uma versão expandida do guia de mesmo nome que foi publicado pelo Global 

Response em 2009 e utilizado no mundo todo, cujos autores incluem Paula Palmer em adição 

aos autores desta versão mais atual. 

Autores: Carlos Zorrilla, o co-fundador de DECOIN (www.decoin.org), vive em uma adorável e 

frágil região de floresta de altitude em Intag,  no Equador. Arden Buck, um 

cientista/engenheiro aposentado, vive nas montanhas rochosas do Colorado. Dr. David Pellow, 

O fundador e diretor do Global Environment Justice Project (Projeto de Justiça Ambiental 

Global), é professor na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. 

Versão em português: este guia foi encontrado na internet pelo tradutor quando buscava 

informações sobre a indústria da mineração para sua pesquisa de mestrado. A tradução para o 

português foi financiada pela OSCIP Amigos de Iracambi, localizada no sul da Serra do 

Brigadeiro, em Minas Gerais, na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do 

Brigadeiro. Nossa região montanhosa, produtora de água, caracterizada pela produção 
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agrícola em pequenas propriedades familiares e lar do maior remanescente populacional do 

Muriqui do Norte (Brachyteles hypoxanthus), o maior primata das Américas, é ameaçada 

pela mineração de bauxita. Esperamos que este guia, agora em português, ajude a fortalecer 

os movimentos de resistência não apenas em nossa região, como também em todos os lugares 

no Brasil e no mundo que lutam para a preservação dos recursos naturais. 

Por favor, nos enviem comentários. Agradecemos qualquer comentário, sugestão ou correção 

que você acredita que possa ser útil. Por favor, envie-os para mining-guide@riseup.net. 

Obrigado. 

Para baixar este guia, vá para www.miningwatch.ca, selecione “publications””, e procure por 

“protecting your community”. O Suplemento também está disponível por lá. 

Para cópias, escreva para mining-guide@riseup.net 

 

1. Sobre a Mineração 

 
1.A. Definições 

 

 Mineração artesanal: mineração em pequena escala, tipicamente desenvolvida por 

indivíduos ou grupos pequenos. Pode ser tanto aluvial como subterrânea. 

 Mineração em área verde: mineração em áreas não perturbadas. 

 Mineração em área marrom: a expansão de mineração em uma área já minerada. 

 Mineração a céu aberto, também chamada de mineração de poço aberto: Essa é a 

forma mais destrutiva de mineração. Neste método de grande escala, enormes 

quantidades de terra e rochas são removidas e processadas para a extração de 

materiais valiosos, e o restante é descartado. Ele deixa uma cratera gigantesca na 

terra. Uma variação do método é a remoção do topo de morro, no qual a totalidade de 

um topo de morro ou cume é destruída por explosivos para ganhar rápido acesso às 

camadas de baixo. 

 Subterrânea: envolve a escavação de minério no subterrâneo, criando uma caverna 

gigante, na qual a superfície pode desmoronar, criando gradualmente um grande 

sumidouro. Ela pode destruir características da superfície, prejudicar ou interromper o 

ecossistema local, e interromper o fluxo de água superficial e subterrâneo. 

 Mineração aluvial: mineração de areia, cascalho e sedimento dos rios e leitos de 

córregos (fluindo ou não), utilizando equipamento de dragagem, e então separando os 

minerais desejados. O impacto em córregos e rios, principalmente quando não 

regulamentado, pode ser muito prejudicial. 

 Empresa privada: Este termo inclui tudo desde um negócio pequeno até uma gigante 

corporação multinacional. 
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 Mineração no leito do oceano, ou Mineração Marinha: a extração de minerais no 

leito do mar geralmente em grandes profundidades. É um tipo novo de mineração, e 

pouco se sabe sobre seus impactos. Há grave preocupação de que possa prejudicar 

ecossistemas que são críticos à saúde do oceano. 

 Mineração de areia betuminosa extrai petróleo direto de areais sem poços de cava 

 Mineração de galeria, também chamada de mineração de câmaras e pilares: envolve a 

construção de túneis dentro da terra para remover os minerais desejados. Muitas 

vezes envolve enormes galerias cavadas por máquinas. 

 Barragens de rejeitos: Durante a fase de exploração, os rejeitos sólidos da mina são 

descartados e os rejeitos líquidos são (idealmente) contidos em grandes 

poços/barragens ou reservatórios. Esses resíduos geralmente são tóxicos. A mineração 

em grande escala envolve enormes quantidades de rejeitos. 

 

1B. Passos típicos no processo de mineração 

 

Nota: A sequência e os passos a seguir podem variar de país para país (ou podem algumas 

vezes ser ignorados), mas na maior parte dos casos ocorrem na ordem a seguir. Para mais 

detalhes, veja Recursos B. 

Concessões: Na maior parte dos países, antes do início de uma atividade de mineração, a 

empresa deve obter uma concessão de mineração para uma área e por tempo específico. Isso 

tipicamente os permite (após obter as autorizações adequadas) explorar, construir estradas na 

área e perfurar para obter amostras do subsolo para avaliar os recursos minerais. Em muitos 

países, a concessão de mineração também permite a construção de usinas de beneficiamento 

ou refinarias, e desenvolver outras atividades relacionadas à mineração. Assim sendo, a 

concessão é um passo importante que pode impactar profundamente as comunidades. 

As concessões dão acesso legal aos recursos do subsolo, mas não à terra em si. Os 

proprietários preservam o direito às suas terras. A empresa pode ter que comprar a terra, ou 

obter uma permissão ao uso da terra para adquirir acesso à superfície. Em alguns países, os 

governos declaram públicas essas propriedades privadas ou de uso da comunidade. Outra 

estratégia do governo é estabelecer áreas de servidão, e então o dono é forçado a alugar ou 

vender sua propriedade para a empresa ou para o governo, frequentemente a um preço baixo. 

Socialização: para avançar em suas iniciativas, usualmente as empresas precisam do 

consentimento das comunidades e dos governos locais. Trata-se da desejada “Licença Social”. 

Isto é devidamente realizado através de: (1) uma ou mais reuniões iniciais para informar a 

comunidade sobre o projeto, seguido por (2) uma consulta pública, na qual a comunidade 

aprova ou rejeita o projeto. Obter a licença social nem sempre é uma exigência legal, mas os 

investidores podem hesitar em investir em um projeto caso a empresa mineradora não tenha 

a aprovação das comunidades locais, seja ela genuína ou não. Ainda assim, ela é 

frequentemente ignorada ou forjada - veja o Apêndice A. 
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Para um projeto maior, as mineradoras normalmente estão dispostas a desembolsar milhões 

de dólares e fazer infinitas promessas tentando ganhar apoio local, suprimir a oposição local, e 

obter a licença social. Eles prometem construir escolas ou pontes, fornecer bolsas de estudo, e 

muitos empregos - seja lá o que eles acreditarem que trará o apoio da comunidade. Enquanto 

algumas promessas são mantidas, muitas não são.  

Prospecção: A prospecção envolve levar amostras de rocha e de sedimento dos córregos para 

determinar o potencial de mineração de uma área. Alguns países não exigem permissões legais 

para esta atividade. Operações de prospecção frequentemente utilizam sobrevoos ou satélites 

para delimitar com maior precisão a área de estudo e, dessa maneira, poupar tempo e 

dinheiro.  

Plano de Operações: No Brasil, os processos burocráticos são um pouco mais complicados do 

que em outros países. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) utiliza o termo 

“requerimento de lavra1” para se referir à soma de diversos documentos, relatórios e licenças 

exigidos legalmente para que a empresa possa iniciar a exploração das concessões. No geral, o 

conjunto dos documentos deve especificar as seguintes informações: 

 Objetivos e resultados esperados 

 Especificar locais onde o estudo ou projeto deverá acontecer 

 Descrição do trabalho: funções, responsabilidades, qualificações de especialistas, e 

cronograma. 

 Equipamentos e produtos químicos que serão utilizados. 

 Restrições operacionais. 

 Riscos sociais, econômicos e ambientais que devem ser abordados no Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA). 

Em muitos casos, o Ministério do Meio Ambiente ou outro órgão equivalente aprova o Plano 

de Operações. No entanto, a não ser que haja suficiente pressão do público, os documentos 

podem omitir aspectos importantes. Uma vez aprovado pelo governo, o Plano de Operações 

autoriza a empresa a preparar o EIA, baseado no conteúdo apresentado no plano. 

Estudo de Impactos Ambientais (EIA): O próximo passo geralmente é o EIA, também chamado 

de EIA RIMA (Estudo e Relatório de Impactos Ambientais). 

O EIA é uma avaliação de possíveis impactos, positivos e negativos, que o projeto proposto 

pode ter no ambiente natural e social. O EIA também deve confirmar os padrões sociais e 

ambientais e identificar métodos e equipamentos disponíveis para a minimização de impactos. 

Também deve incluir um plano de manejo para reduzir ou mitigar riscos. Normalmente é 

requerido um EIA para cada fase exceto para a exploração, e a aprovação vêm do Ministério de 

                                                             
1 Explicação e manual para elaboração do requerimento de lavra no site oficial do DNPM: 

http://outorga.dnpm.gov.br/SitePages/documentosreql.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTool

s.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage 
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Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, ou de alguma outra instituição 

governamental equivalente, que então obterá a licença ou permissão ambiental. 

Dependendo das informações disponíveis (e da pressão por parte da comunidade), o processo 

pode durar de vários meses até vários anos. Muitos EIAs são incompletos ou parciais, e 

raramente são avaliados objetivamente pelas agências regulatórias. Com frequência, o EIA é, 

em primeiro lugar, um documento de venda, com o objetivo de promover o projeto para seus 

investidores. Empresas, ou indivíduos com concessões, tipicamente contratam a terceiros para 

desenvolver os estudos. Para obter uma aprovação rápida, eles podem simplesmente copiar 

outro EIA, tornando-o irrelevante. 

Exploração de pesquisa: Trata-se de uma forma de prospecção mais intensiva, organizada e de 

maior escala. Em alguns países, é dividida em exploração inicial e avançada, com a exigência de 

diferentes EIAs para cada fase. 

Atividades de exploração podem incluir qualquer coisa desde a coleta de amostras de água, 

rocha e solo até a perfuração profunda no subsolo com o uso de equipamentos complexos (o 

mais comum). Os objetivos são descobrir a localização e natureza dos depósitos e decidir se 

eles são lucrativos para a exploração de fato (a fase de viabilidade do projeto). 

A fase de exploração pode durar por meses ou anos. O impacto ambiental será diferente 

dependendo de se tratar da exploração inicial (para se obter uma ideia geral do conteúdo do 

depósito) ou exploração avançada, que inclui a perfuração de muitos poços dentro da área de 

mineração para a obtenção de amostras do depósito. Os impactos podem incluir a 

contaminação dos recursos hídricos e severos impactos criados pela construção de estradas ou 

trilhas para o transporte dos equipamentos de perfuração. A exploração utiliza grandes 

volumes de água para manter os perfuradores resfriados, e vários químicos para facilitar a 

extração de amostras. 

Exploração de lavra: Se depósitos lucrativos são encontrados, a próxima fase é a exploração de 

fato, iniciada após a emissão pelo governo de uma licença ou permissão. Durante essa 

exploração, o minério é removido do subsolo (ou de córregos no caso da mineração aluvial) e 

então é processado para a extração e concentração dos metais desejados. 

Como causam diferentes impactos, em alguns países, o governo emite diferentes concessões 

para as explorações de pesquisa e as explorações de lavra. Em outros, há apenas uma 

concessão, que permite às mineradoras desenvolverem todas as atividades de mineração, 

inclusive a fundição. 

A exploração de lavra é geralmente a parte mais destrutiva e perigosa do processo de 

mineração. Ela pode continuar por muitos anos e seus efeitos podem durar por séculos. A 

forma mais devastadora de mineração é a mineração a céu aberto. 

Beneficiamento: Após a extração do minério das minas, ele é triturado e concentrado 

(beneficiado), refinado, e purificado para a obtenção de metal quase puro por uma série de 

processos químicos, físicos e eletromagnéticos. A fundição geralmente requer altas 

temperaturas para afastar materiais indesejados (que frequentemente incluem substâncias 

tóxicas, tais como chumbo, arsênico, cádmio, mercúrio e ácido sulfúrico) do minério, 

libertando-os através de chaminés para o ar, e causando a disseminação de impactos na 



9 
 

saúde. O processo de lixiviação com cianeto é um método comum para a concentração do 

ouro. Ele envolve a pulverização de uma solução toxicamente letal de uma solução de cianeto 

sobre minério triturado e a coleta do metal dissolvido no fundo da pilha, seguido por um 

processamento subsequente. Outros métodos podem utilizar diferentes substâncias tóxicas. 

Fechamento e Recuperação: esta é a fase final depois que a mineração é encerrada. 

Idealmente, ela envolve a abordagem das consequências sociais e ambientais do 

encerramento do projeto, como talvez a inclusão de um trabalho de reciclagem dos 

trabalhadores, o reflorestamento das áreas utilizadas pela empresa, a recolocação da camada 

superficial do solo, e o perpétuo e custoso tratamento de água para minimizar a contaminação 

de recursos hídricos da superfície e do subsolo (quase impossível de ser garantida). Contudo, a 

menos que forçada pela pressão pública, muitas etapas dessa arrumação geralmente nunca 

acontecem porque a empresa não reservou recursos suficientes para essa etapa. 

1.C. Extração com o apoio do estado 

À medida em que as corporações aumentam o seu poder de influência sobre as tomadas de 

decisão no mundo, as nações se tornam menos capazes de resistir a elas ou de defender a seus 

próprios cidadãos. Eles podem ver a extração de recursos como uma solução para pagar a 

dívida de seus países ou para adequar o orçamento nacional. O ataque devastador resultante 

das atividades de extração leva a extinção de espécies, a depleção e poluição do ar e da água, 

a destruição de comunidades, e às mudanças climáticas. 

Geralmente há três formas de extração apoiada pelo estado: (1) através de uma empresa 

completamente estatal, (2) através de uma parceria formal entre o estado e uma empresa 

privada, ou (3) através de um acordo em que o estado recebe taxas substanciais de um 

projeto. Independentemente do acordo, a situação se torna ainda mais difícil do que quando o 

confronto é apenas com uma empresa privada. 

Se a exploração é iniciada e depósitos lucrativos são encontrados, o governo nacional ou 

regional pode ficar muito interessado. Ele pode violar abertamente suas próprias leis, ou criar 

leis novas na esperança de se beneficiar do projeto. 

Infelizmente, o governo normalmente coloca o dinheiro acima das leis ou do respeito aos 

direitos humanos e ambientais, A situação pode piorar caso as finanças do governo dependam 

amplamente da exploração de recursos naturais. 

A mineração com o apoio do estado é discutida em mais detalhes no Apêndice B. 

1D. Impactos da mineração 

As operações de mineração, mesmo quando reguladas, quase sempre trazem grandes 

desastres ambientais (veja Apêndice C para exemplos). Para criar as minas e as estradas de 

acesso, por exemplo, as mineradoras destroem florestas e outras vegetações, reduzindo a 

biodiversidade e o hábitat da vida selvagem da região. As florestas são destruídas e os cursos 

d’água são contaminados, comunidades talvez não possam mais pescar e obter plantas 

comestíveis, ervas medicinais ou plantas utilizadas para a construção. 
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A maior parte da mineração é feita em países pobres onde as pessoas são mais vulneráveis, 

onde a capacidade regulatória é fraca e onde os oficiais públicos são influenciados com maior 

facilidade. Isso ocorre principalmente em casos onde o orçamento do país depende de rendas 

ligadas à venda de recursos naturais. No entanto, as minas também causaram destruição e 

revolta social em países ricos. 

Para empurrar o projeto adiante, muitas vezes as empresas não são honestas sobre as jazidas 

ou sobre os materiais perigosos utilizados. Por exemplo, uma empresa pode dizer à 

comunidade que o projeto de mineração irá ocupar apenas certa área, mas alguns anos depois 

anuncia a “descoberta” de outros depósitos adjacentes. Gradualmente, a área de mineração 

cresce e o impacto se torna maior. 

Se a sua comunidade aceitar a mineração de larga escala, você pode esperar qualquer um dos 

impactos a seguir: 

Impactos ambientais 

Prospecção: Durante a prospecção, caso trilhas sejam abertas em áreas preservadas, outros 

poderão as utilizar para caçar, extrair madeira, ou mesmo para esconderijo e tráfico. A 

presença de pessoas que não são da área pode causar outros problemas. 

Cianeto: Uma pequena porção de cianeto, do tamanho de um grão de arroz, pode matar uma 

pessoa. Uma mina comercial de ouro pode usar toneladas de cianeto por ano! O 

derramamento de cianeto pode rapidamente matar pessoas, animais e peixes. A indústria 

possui um longo histórico de envenenamentos causados pelo derramamento de cianeto. 

Embora muitas empresas de mineração afirmem que o cianeto se decompõe em substâncias 

químicas inofensivas, isso não é verdade: o cianeto permanece tóxico no sedimento dos rios, e 

também pode se decompor em outras substâncias tóxicas que persistem por muito tempo no 

ambiente. 

Drenagem ácida de mina: Minérios ricos em sulfeto produzem um ácido que lixivia metais 

pesados tóxicos para as águas. É quase impossível conter ou parar essa “drenagem ácida de 

mina”. Ela pode envenenar a água potável, cultivos e córregos de uma grande área e às vezes 

elimina a vida perto dos rios. Mesmo após o fechamento da mina, ácido e metais pesados 

normalmente continuam a ser lixiviados para a superfície e para as reservas subterrâneas de 

água indefinitivamente - algumas minas da era romana continuam a gerar drenagem ácida 

depois de 2.000 anos. Não pode ser imediatamente detectada - leva de 2 a 5 anos, certas 

vezes até mais tempo. 

Mina de poço aberto: é a forma mais destrutiva de mineração. Deixa para trás uma cratera 

enorme na terra, tão grande quanto 4km de largura e 1km de profundidade. Leva à destruição 

dos ecossistemas ao redor, com resultados devastadores para as comunidades locais. Também 

consome e contamina gigantescas quantidades de água e exige extensões vastas de terra. 

A mineração de grande escala cria grandes quantidades (em certos casos milhões de toneladas 

por ano) de substâncias muitas vezes venenosas, líquidas e sólidas, que são geralmente ligadas 

a metais pesados tóxicos. Os líquidos em poços de rejeitos frequentemente vazam e 

envenenam os recursos hídricos subterrâneos. As barragens às vezes se rompem e 

A mineração frequentemente polui o ar 

e as águas com substâncias químicas 

tóxicas, trazendo doenças e morte para 

animais, peixes e humanos. 
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repentinamente liberam misturas tóxicas, varrendo tudo que estiver rio abaixo. Quando um 

desses eventos acontece, as comunidades são extirpadas e suas culturas são despedaçadas. 

Acidentes com barragens estão se tornando cada vez mais comuns.  

Durante as operações de mineração, tanto o ar quanto as águas são muitas vezes poluídos 

com substâncias tóxicas, incluindo cianeto, chumbo, arsênico, cádmio, mercúrio e ácido 

sulfúrico, trazendo doença e morte para humanos, pássaros, peixes e outros animais. A poeira 

venenosa pode se espalhar por grandes áreas. Usinas de fundição também podem contaminar 

o ar, solo e água a muitos quilômetros de distâncias. 

O estrago pode ser enorme: centenas de milhares de hectares de florestas destruídos; toda a 

vida dos rios esgotada por muitos quilômetros. Essas minas de grande porte geram barulho, 

poeira, veneno, e erosão que afeta as populações de animais, peixes e humanos, forçando as 

pessoas a abandonarem suas terras e seus meios de vida. 

As empresas podem decretar falência ou criar um fundo minúsculo para as despesas de 

recuperação, deixando que os governos locais e as comunidades tenham que se virar com a 

bagunça. Minas de poço aberto são quase impossíveis de serem recuperadas, e muitas vezes 

são simplesmente deixadas para serem preenchidas com água envenenada. 

A mineração de menor escala também pode causar problemas ambientais e sociais. A 

mineração artesanal frequentemente emprega mercúrio altamente tóxico para extrair as 

partículas de ouro. (Veja o Apêndice C - Peru). Contudo, existem métodos práticos que evitam 

o uso de mercúrio - Veja Recursos , Seção O. 

Impactos na Saúde 

A mineração pode ter sérios impactos na saúde humana. A poeira e poluição do ar, 

contaminados por chumbo e arsênico, podem levar a doenças respiratórias e irritação dos 

olhos e da pele, especialmente em crianças. Beber ou irrigar culturas com água contaminada 

por substâncias tóxicas tais como mercúrio, chumbo, arsênico e cianeto podem causar diversas 

doenças sérias, como o câncer e a má formação de bebês. 

Há também muitos riscos de saúde indiretos trazidos pela mineração: a disseminação de 

doenças sexualmente transmissíveis, a perda de colheitas e o esgotamento dos recursos 

hídricos que pode levar a redução do estoque de alimentos, mal nutrição, e um maior risco de 

adquirir doenças contagiosas. Os efeitos na saúde podem continuar por muito tempo após o 

encerramento das operações de mineração. 

Não é fácil provar que a mineração é a causa direta para uma doença específica de uma 

pessoa, então é difícil processar uma empresa por problemas de saúde. Por isso é tão 

importante evitar a contaminação ambiental antes que ela aconteça.  

A mineração de larga escala demanda quantidades enormes de água, e muitas vezes esgota, 

desvia, ou envenena os recursos hídricos em uma área, debilitando as pastagens e o cultivo. 

Nos últimos anos, houve diversos conflitos relacionados ao acesso de água - seja para beber ou 

para a irrigação. Metais pesados, transportados através dos rios e das águas subterrâneas, 

podem facilmente envenenar a água potável, colheitas, peixes e alimentos do mar, não apenas 

perto, mas também a centenas de quilômetros de distância. 
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Usinas de fundição também podem contaminar ar, solo e água a muitos quilômetros de 

distância, afetando não apenas a saúde dos cidadãos, mas também o futuro econômico de 

uma região em que o público descobre que a comida está contaminada. 

A mineração subterrânea é perigosa por conta dos acidentes frequentes que aprisionam e 

muitas vezes matam trabalhadores. Morte e debilitação por silicose e câncer de pulmão, 

desmoronamentos, explosões, inundações e outros acidentes são comuns. A água envenenada 

da mineração artesanal pode trazer graves doenças para os mineiros, suas famílias e 

comunidades rio abaixo.  

Impactos Sociais 

Se você permitir que uma empresa de extração explore seu território, inevitavelmente 

problemas sociais irão surgir. Depois da saída da empresa, pode levar vários anos até que as 

conexões espirituais, sociais e culturais, que são a verdadeira riqueza de uma comunidade, 

possam ser restauradas. 

Enquanto a totalidade dos impactos ambientais não é óbvia de imediato e pode se 

desenvolver ao longo do tempo, os impactos sociais da mineração e outras atividades de 

extração são sentidos com maior antecedência. Divisões sociais, criminalização e violência 

podem ocorrer mesmo antes de um projeto entrar em atividade, principalmente quando a 

entrada de um projeto em uma comunidade é forçada. 

As cidades e vilarejos perto de operações de extração geralmente não possuem infraestrutura 

adequada para a educação, esgoto, saúde e outros serviços sociais necessários em uma 

comunidade em crescimento súbito. 

Colapso da comunidade: muitos dos problemas sociais são causados pelo fluxo repentino de 

pessoas de outras áreas ou países que vêm para trabalhar nas minas. Quando as empresas 

trazem centenas de homens solteiros para pequenas comunidades locais, ocorre o 

florescimento de bares, bordéis, alcoolismo, prostituição, e a propagação de doenças 

sexualmente transmissíveis. Um aumento na criminalidade é quase inevitável, inclusive 

assaltos, roubos e estupro. O tecido social da comunidade se rompe. 

Comunidades e grupos indígenas geralmente possuem maneiras próprias de lidar com 

perturbações naturais, sociais ou com o estresse. Estão inclusos nesta lista a solidariedade, a 

confiança em líderes e entre vizinhos, regras sociais não escritas, fortes laços familiares, 

identidade cultural, e a existência de lideranças fortes e empenhadas, capazes de guiar a 

comunidade. No entanto, a empresa pode tentar enfraquecer deliberadamente uma 

comunidade e a sua capacidade de se organizar de maneira eficiente contra sua entrada. A 

empresa pode tentar criar divisões através da disseminação de informações falsas sobre o 

projeto,  a compra de certos membros da comunidade com presentes e trabalhos especiais 

bem remunerados, buscando tirar o crédito de líderes e organizações que questionam o 

projeto de mineração, ou cooptando e intimidando líderes para que eles apoiem o projeto. 

O tráfico de terras também ocorre quando uma empresa de extração oferece comprar terras 

visando obter acesso a suas concessões, ou como estratégia para vencer possíveis oponentes. 
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Isso também leva a desintegração das comunidades, pois uma vez que a terra é vendida, os 

antigos donos geralmente abandonam a área. 

Desalojamento forçado da comunidade: com frequência, projetos de extração requerem que 

toda a comunidade seja realocada. Mesmo quando a empresa paga para realocar o vilarejo ou 

cidade, quase sempre a situação é pior do que antes: as terras não são tão produtivas ou 

muito afastadas, as casas muito perto umas das outras, as escolas inadequadas, e assim por 

diante. Para os povos indígenas, que são profundamente conectados com suas terras, a 

mudança pode significar a morte de sua cultura. E as empresas ou o governo muitas vezes são 

incapazes ou desinteressados em completar a relocação, deixando muitas pessoas sem casa. 

Violação de direitos humanos: Se a empresa enfrenta dura oposição, ela pode recorrer a 

métodos clandestinos, como pagar pessoas locais para acusarem falsamente a líderes da 

resistência de terem cometido crimes. Podem empregar assassinos ou forças paramilitares 

para intimidar, ameaçar, ferir ou mesmo matar pessoas. 

O fato de uma empresa pertencer totalmente ou parcialmente ao estado não garante que os 

seus direitos estão protegidos. O estado pode utilizar o seu aparato de segurança contra a 

população independentemente de o projeto ter o suporte do estado ou não. 

Minerais de alto valor como o ouro, as terras raras, ou pedras preciosas, podem atrair grupos 

criminosos armados e trazer sequestros, assassinatos e extorsão, criando um ambiente de 

violência e de insegurança. Esse problema é mais grave no México, nas Filipinas, na Colômbia e 

na República Democrática do Congo. 

Cultura: A perda da identidade cultural resulta de diversos aspectos da mineração, mas 

especialmente da substituição de todos os valores humanos e da comunidade por apenas dois: 

o dinheiro e a acumulação material. Produtores rurais e indígenas geralmente não se 

consideram pobres. Talvez eles não tenham muito dinheiro, mas para eles o dinheiro é apenas 

uma forma de riqueza, e não a mais importante. Suas verdadeiras riquezas constituem o solo 

fértil, o meio ambiente diverso, a forte identidade cultural, a harmonia social, e as florestas 

que são ricas em recursos naturais. Muitas comunidades rurais valorizam essas coisas mais do 

que o dinheiro ou as coisas que o dinheiro pode comprar. Eles podem questionar: qual o valor 

de ter mais dinheiro se há divisão e luta entre a comunidade e entre os membros das famílias, 

alcoolismo, perda das terras agrícolas, ou a contaminação das águas? 

Porém, as empresas trabalham para transformar o conceito de riqueza, focando apenas no 

dinheiro e nas coisas materiais, e reduzindo a importância das riquezas ambiental, social, 

cultural ou espiritual de uma comunidade. Esse fato é ilustrado por um comentário feito por 

um representante de uma mineradora no Equador: “Nós temos que convencer a essas pessoas 

de que elas são pobres”. 

A mineração também pode destruir locais de importância espiritual e outras áreas de uso 

tradicional da comunidade. Se a pescaria faz parte de uma cultura, a mineração pode eliminar 

esse recurso alimentar e abalar a identidade cultural. 

Impactos para as mulheres: As mulheres raramente se beneficiam dos projetos minerários. A 

mineração envolve majoritariamente os homens, embora as mulheres sejam as mais 

impactadas pelos projetos de mineração. A migração e a desintegração social destroem as 
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redes de segurança sociais, e isso afeta especialmente as mulheres. Quando os homens 

trabalham longe de casa, as mulheres são deixadas para cuidar das famílias, tocar as terras, e 

assumir outras responsabilidades anteriormente administradas tanto pelo marido quanto pela 

esposa. O estresse resultante para as famílias frequentemente gera a violência doméstica e a 

separação de casais. Além disso, muitas vezes os homens trazem doenças sexualmente 

transmissíveis para casa, que são comuns em áreas de extração. 

Impactos econômicos 

As empresas trazem presentes e prometem empregos e obras públicas, tais como escolas e 

estradas. Muitas dessas promessas não são cumpridas, ou honradas apenas temporariamente. 

Contudo, as minas também trazem consigo perdas econômicas de longo prazo: agricultura e 

pesca destruídas por conta da contaminação ou esgotamento das águas, perda de recursos 

naturais gerada pelo desmatamento, perda da renda potencial ou real do turismo, pois a área 

não é mais atraente, o custo da terra perdida, os custos da saúde gerados por doenças ligadas 

à mineração, o custo de encontrar alternativas às fontes de água contaminadas, e muitos 

outros mais. O custo de vida também se torna mais elevado no entorno de áreas de 

mineração. 

A produção local de alimentos despenca na medida em que os empregos da mineração 

substituem os trabalhos ligados ao campo, levando ao aumento de preços. A economia local 

pode ser arruinada se a notícia de que os produtos dessas áreas estão contaminados. 

Comentários Finais 

Os riscos desses impactos devem ser enfrentados pelas comunidades que abrem suas portas 

para as empresas de extração. Uma vez abertas, as portas não podem ser facilmente fechadas.  

 

2. Como resistir 
 

Principais pontos de Como Resistir 

 Aja cedo e aja rápido. Agir mais tarde é mais difícil, embora também possa ser bem 

sucedido. 

 Informe-se. Reúna o maior volume possível de informações a respeito do projeto, sobre a 

empresa por trás dele, e o papel do governo nacional no processo. Compartilhe para 

longe e amplamente, inclusive na internet. 

 Eduque as pessoas locais profundamente sobre as consequências do projeto e sobre seus 

direitos básicos. 

 Organize. Comece localmente com as pessoas que você conhece e que são respeitadas. 

Rapidamente leve a luta para o nível nacional e internacional. 
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 Divida as responsabilidades: compartilhe a liderança e carga de trabalho com outras 

pessoas que possuam habilidades variadas.  

 Forme alianças com o maior número possível de grupos, incluindo grupos nacionais e 

internacionais, e especialmente organizações ligadas aos direitos humanos. 

 Colete os seus próprios dados/ crie o seu próprio banco de dados - imagens e medições - 

o mais cedo possível. 

 Registre. Cuidadosamente registre todas as ilegalidades e irregularidades - e mantenha 

rastros físicos de comunicações. 

 Consiga assistência legal. O apoio de um advogado bom e agressivo é essencial. 

 Proponha desafios - o maior número possível, através da lei ou não. Em especial, 

confronte o Estudo de Impactos Ambientais. 

 Utilize a mídia. Conheça jornalistas e repórteres, e os mantenha informados. 

 Seja teimoso e persistente. Prepare-se para anos de luta - a persistência é 

recompensadora no final. 

 

Primeiro eles ignoram você. 

Então eles riem de você 

Então eles o combatem 

Então você vence 

-Gandhi 

 

As ações a seguir foram desenhadas para ajudar a fortalecer sua resistência e derrotar projetos 

de extração ou reduzir significativamente seus impactos. O uso delas é melhor antes que as 

concessões sejam concedidas ou antes que sejam feitos investimentos em um projeto, mas 

muitas delas também podem gerar resultados depois. Portanto, faça tudo o possível para 

impedir ou retardar o processo em qualquer etapa. Quanto mais você demorar, mais difícil 

será parar o projeto. 

É provável que haja mais ações descritas aqui do que os recursos em sua comunidade 

permitem realizar. NÃO ENTRE EM PÂNICO! Ao invés disso, trate o guia como um cardápio de 

opções. Inicie escolhendo as ações que você acredita que requerem o mínimo esforço e as 

mais eficientes para o seu contexto específico. Pule aquelas que pareçam muito difíceis ou 

menos importantes. Muitas delas podem (e devem) ser feitas ao mesmo tempo. 

Se o estado estiver promovendo a mineração, estude a melhor forma de elevar os custos 

políticos para ele. Sua estratégia dependerá do ambiente político atual. Formar alianças com 

lideranças políticas pode ser parte de sua estratégia para criar oposição legislativa.  
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A intenção de muitas dessas estratégias é tornar as coisas difíceis para a empresa e atrasar seu 

trabalho. Atrasos custam dinheiro para a empresa, chateiam investidores, e te dão mais tempo 

para organizar a resistência. 

VOCÊ NÃO PRECISA LIMITAR SUAS INICIATIVAS ÀS AÇÕES APRESENTADAS AQUI; você também 

pode criar novas táticas, e algumas situações de fato pedem ações novas e criativas não 

discutidas aqui. Faça tudo o possível para assegurar que as ações permaneçam não violentas. 

Evite dar pretexto para que o governo utilize o exército ou a polícia contra o movimento. 

2.A. Prepare-se 

Prevenção em primeiro lugar (aja rapidamente!) 

A duração da luta e dos impactos da mineração na comunidade são amplamente 

determinados por dois fatores: (a) quão rapidamente você e a sua comunidade podem se 

mobilizar contra a ameaça, e (b) A força, tenacidade, e resiliência da sua comunidade em 

resistir. É útil pensar sobre uma empresa de mineração como uma doença, e a sua 

comunidade como o organismo em perigo. Como toda doença real, ela deve ser tratada o mais 

cedo possível para prevenir o seu crescimento, causando mais estrago. 

Para evitar que a mineradora ganhe território, primeiro torne a si mesmo bem informado, e 

depois divulgue as ameaças compartilhando as informações com outras pessoas e mobilizando 

sua comunidade. Depois que eles começam a construir estradas, explorar, descobrir recursos, 

e investir dinheiro, impedi-los se torna uma batalha muito mais longa e mais difícil. O governo 

estará sofrendo grande pressão para permitir o avanço do projeto caso a empresa tenha 

investido milhões de dólares e seja protegida por acordos de livre comércio. Em certo 

momento, pode parecer que o projeto seja inevitável, mas isso não é verdade! As ações deste 

guia são úteis em qualquer etapa. 

Descubra rapidamente onde as concessões foram concedias ou requisitadas.  Ao primeiro sinal 

de promoção das indústrias de extração, conteste-as e tente trabalhar com os governos locais 

para aprovar uma legislação que proíba ou limite severamente as atividades em seu município, 

província, ou outra jurisdição. 

Por exemplo, talvez você consiga que seja aprovada uma legislação que proíba o uso de 

substâncias tóxicas, tais como o cianeto, o que aconteceu na Costa Rica e Argentina. Ou então 

proibir a mineração em terrenos muito íngremes, ou acima de certa altitude, como nas 

Filipinas. Os cidadãos de Wisconsin, EUA, ajudaram a aprovar uma lei que basicamente impede 

toda mineração no estado. Ver Apêndice C-6. 

Tome o controle das reuniões. Prevenir ou reduzir a presença da empresa nas comunidades é 

extremamente importante neste estágio inicial. Sua comunidade pode fazer isso insistindo que 

nenhuma reunião patrocinada pela empresa aconteça sem a aprovação prévia da comunidade, 

obtida pelo público em assembleias. É necessário que você esteja profundamente informado 

sobre o projeto e a empresa antes que eles comecem a espalhar mentiras e meias verdades. 

Não permita que a empresa determine as regras das reuniões e tenha cuidado dobrado para 

que eles não as utilizem para seus próprios interesses (Ver Apêndice A, Táticas 2 e 3). 
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Tenha um plano 

Tenha uma meta, uma estratégia, e tenha um plano de ação. Se muitos da comunidade forem 

a favor da mineração, seu objetivo pode ser reduzir os impactos ao invés de impedir 

completamente o projeto. 

Escreva o seu plano, discuta-o com pessoas de sua confiança, e peça opiniões e sugestões. 

Registre as atualizações conforme necessário. No entanto, tenha cuidado para que o plano não 

caia em mãos inimigas - faça poucas cópias, ou nenhuma. Além disso, pense sobre qual será a 

sua estratégia caso o seu plano vaze. 

Reflita sobre a melhor forma de focar suas limitadas energias e recursos para obter o maior 

impacto e maximizar suas chances de sucesso. Na medida em que a campanha avançar, seu 

plano ajudará a definir o que têm sido atingido e o que precisa de mais atenção. Tenha 

flexibilidade, e rapidez para adaptar seu plano a novas situações e respostas. 

Reúna informações 

Para descobrir se uma mineradora está buscando ou pretende obter concessões de mineração 

em seu local ou região, procure por artigos em jornais locais e regionais e mantenha os 

ouvidos abertos a rumores - não dispense as histórias que você escuta no cabeleireiro local, 

bar, ou outros pontos de encontro. Pessoas estranhas podem chegar em carros para olhar os 

arredores, indivíduos podem levar amostras de água e solo de rios e córregos, aeronaves 

podem começar a realizar sobrevoos, ou pesquisadores podem começar a investigar a área. É 

neste momento em que você deve começar a buscar informações. Contudo, não acredite na 

maior parte do que representantes da empresa ou do estado te dizem - no melhor dos casos 

você pode obter meias verdades. Se disponível, obtenha mapas do governo mostrando as 

concessões. Se a empresa estiver no processo de adquirir as concessões em sua área, comece 

alertando as comunidades locais e seus governantes, mas tenha certeza de possuir 

informações confiáveis. Descubra o quanto os representantes do governo local sabem, e se 

eles estão dispostos a ajudar. 

Pode haver informações disponíveis na internet, visto que alguns ministérios de minas (ou 

outros ministérios relevantes) publicam mapas com informações detalhadas sobre concessões 

de mineração. Essa informação, unida a detalhes que podem ser obtidos através de registros 

corporativos, podem ajudar a mapear as concessões de mineração e como elas vão se 

sobrepor às terras da comunidade. Visite o site do Ministério de Minas e Energia ou o seu 

equivalente, e consiga a maior quantidade de informações possíveis sobre o projeto. Caso isso 

não funcione, peça informações diretamente ao ministério. Você pode precisar de um 

documento oficial para fazer a requisição, e para isso talvez seja necessário um advogado ou a 

ajuda de uma organização no estado ou capital nacional. Se houver diretórios regionais de 

mineração, pode ser mais rápido conseguir informações com eles. Talvez seja até mais 

eficiente conseguir informações com um oficial amigável. 

Sempre deixe uma trilha de papel. Solicite informações por escrito, e certifique-se de que os 

oficiais carimbem sua cópia com data e assinatura, para referência futura. 
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Uma vez tendo alertado seus amigos e vizinhos, você pode selecionar alguns deles para te 

ajudarem a pesquisar mais sobre a empresa e os próximos passos que ela precisa dar. Pesquise 

sobre o histórico de práticas ambientais e sociais da empresa. Se possível, entre em contato 

com outras comunidades onde a empresa já operou para aprender mais. Sempre que puder, 

participe de reuniões públicas organizadas pelas empresas para descobrir o que está sendo 

oferecido, quais os seus planos, quem são os membros da comunidade que apoiam a empresa, 

e seus motivos (Ver Apêndice A, Tática #2). 

Seu país pode ter um Plano de Desenvolvimento Nacional para identificar áreas em que 

atividades da indústria de extração são permitidas ou planejadas. Esse documento pode 

mostrar se uma comunidade está dentro de uma “área de desenvolvimento extrativo”, para 

que você possa começar a alertar e educar comunidades, governos locais e outros públicos de 

interesse. 

Procure detalhes sobre a empresa. Quem são eles? Qual é o seu país de origem? Quem são os 

maiores acionistas? O que eles ou o governo estão planejando? Qual o histórico da empresa? 

Eles estão legalmente registrados no país? Como são financiados? Para obter respostas, 

confira o site da empresa com frequência; se ele estiver apenas em inglês, consiga alguém que 

o ajude a traduzir, ou utilize serviços de tradução online como o Google Tradutor (qualidade 

medíocre). Descubra outras páginas na internet que também divulgam informações sobre a 

empresa (Ver Recursos B em Suplemento). 

Um estudo prévio de viabilidade pode estar disponível no site da empresa, e pode ser uma boa 

fonte de informação. Além disso, ele têm a obrigação legal de ser honesto. 

Projetos de mapeamento: Em alguns países há organizações e redes que possuem projetos de 

mapeamento com o objetivo de informar comunidades e ajudá-las a se organizar contra a 

mineração (ver Recursos B no Suplemento). Isso pode poupar tempo e esforço. 

Informações financeiras: Siga o dinheiro até a fonte e a torne pública. Se possível, encontre 

alguém familiarizado com declarações financeiras. A fonte mais confiável de informações 

financeiras é o EDGAR nos EUA e o SEAR no Canadá - eles possuem obrigação legal de fornecer 

informações legítimas. A comunidade financeira se preocupa muito com sua imagem pública. 

Caso instituições como o Banco Mundial estejam envolvidas no financiamento do projeto, eles 

devem satisfações aos seus doadores. Torne o envolvimento deles público e denuncie 

irregularidades dessas instituições. 

Descubra quem está fornecendo empréstimos à empresa. Então você pode começar uma 

campanha através de cartas para a interrupção do financiamento. Se isso falhar, tente 

conseguir com que uma firma legal escreva a eles uma carta sobre os potenciais processos 

caso o financiamento seja utilizado para a violação de direitos humanos. 

Identifique restrições legais para a operação de empresas definidas pela lei, constituição, 

tratados internacionais, e as exigências legais para a obtenção de concessões. NÃO PERCA 

TEMPO. 

Procure por falhas: Se uma concessão foi concedida: encontre um bom advogado ou 

organização ambiental para ajudar a descobrir falhas no processo, denuncie e proteste 

legalmente. Investigue quais passos são necessários antes que eles tomem o próximo passo.  
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Consiga cópias de todo e qualquer documento disponível, e verifique se eles cumpriram todas 

as exigências legais (se possível com a ajuda de uma advogado especializado).  Isso pode 

fornecer amparo legal importante.  

Essas informações são essenciais no início e também nas etapas seguintes. Compartilhe-as 

com grupos e comunidades, e registre qualquer história de mau comportamento, 

contaminação ou desastres econômicos para a sua comunidade, o governo ou a mídia. 

Meça parâmetros de base e colete imagens 

Antes que a exploração comece, ou o mais cedo possível depois disso, organize uma forma 

para que membros da comunidade efetuem medições básicas de campo (temperatura, PH, 

condutividade, e nível de água) em locais importantes de água superficial e subterrânea, 

durante todas as estações do ano. Veja “Recursos M” para adquirir equipamentos em conta. 

Continue a coleta durante todo o projeto para demostrar seus impactos. 

Enquanto o seu equipamento permite medições básicas, você eventualmente vai querer 

resultados de análise mais detalhados. Algumas universidades possuem laboratórios para 

efetuar análises de água a custo baixo. Encontre um especialista de confiança ou um 

funcionário amigável ou pessoa na faculdade que tenha acesso a um laboratório adequado, e 

que talvez possa escrever artigos e obter imagens via satélite. Compare suas medições de 

campo de PH e condutividade com os resultados do laboratório, para confirmá-los. Talvez seja 

necessário angariar fundos para realizar as atividades. 

Consiga imagens: Arranje imagens de sobrevoos, satélite ou outros tipos de imagens para 

mostrar as condições antes do início de um projeto de mineração, ou o mais cedo possível. 

Elas podem mostrar a presença de nascentes, florestas, várzeas, falhas e distúrbios causados 

pela construção de estradas ou pelas explorações. Você pode marcar as imagens para mostrar 

os vários projetos acontecendo na área. Pergunte às pessoas do seu entorno para descobrir se 

alguém pode obter as imagens necessárias. O Google Earth também é uma alternativa 

excelente, e fornece histórico de imagens. O Skytruth.org (ver Recursos N) pode ajudar a obter 

imagens e adequá-las às suas necessidades. 

Esses registros e imagens podem ser muito poderosos! Realizar sua própria coleta de 

informações muda a dinâmica de reuniões, pois assim a empresa não possui os únicos dados 

disponíveis. Isso também permite questionamentos mais específicos, e a empresa será forçada 

a encarar assuntos delicados quando os cidadãos demostrarem, através de dados, que elas são 

relevantes. Além disso, a empresa agora terá de ser honesta a respeito de sua própria análise 

de dados. Às vezes, apenas a coleta de dados, mesmo sem a análise, já é suficiente para gerar 

mais honestidade por parte da empresa. 

Igualmente poderosa é a coleta de dados e imagens com o antes e depois de minas similares 

em outros locais, mostrando como a mineração afeta a terra, a água e a comunidade. 

Proteja sua terra 

A empresa muitas vezes tentará comprar rotas de acesso e outras propriedades estratégicas. 

Eles podem oferecer valores altos pelas terras para conquistas os residentes e enfraquecer a 
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resistência. Algumas vezes, eles compram terras gradualmente, pouco a pouco. Ou eles forçam 

proprietários locais a vender suas terras por preços determinados pela empresa.  Ou então 

eles podem tentar alugar as terras por muitos anos, pois então eles podem apenas utilizá-las e 

ir embora sem que precisem arrumar ou recuperar as terras. 

Assim que você souber onde estão localizadas as concessões, tente levantar recursos para 

comprar terras dentro e nas imediações das concessões, e entregue-as para a comunidade, ou 

se a comunidade não for reconhecida legalmente, confie-a a alguém 100% de confiança. A 

terra pode ser utilizada para proteger o ambiente local, para o turismo ou para outros usos. 

Essa é uma ferramenta importante para tentar deter as empresas. 

Uma tática de grande utilidade é que, o mais cedo possível, algum grupo religioso denomine a 

terra ameaçada por mineração como “terra sagrada”. Garanta o mapeamento do processo e, 

caso apropriado, construa um santuário sobre ela e a santifique por uma religião poderosa do 

estado ou país. 

Educar e organizar também são fundamentais. Se as pessoas compreenderem que a venda ou 

o aluguel de terras para a empresa irá colocar a comunidade em risco, ou que pode causar a 

invasão de muitos especuladores de terra atrás de um bom negócio, eles podem se tornar 

menos inclinados a entregar suas terras. Além disso, inicie discussões na comunidade a 

respeito do planejamento local do uso das terras e as alternativas econômicas à mineração 

para que as pessoas possam imaginar novas oportunidades econômicas caso elas mantenham 

o controle de suas terras. 

A empresa pode pedir para que o governo exproprie ou crie facilitações para a obtenção das 

terras. A melhor defesa contra uma expropriação são os protestos legais, por exemplo, 

confrontando as necessidades da empresa pela terra, e demonstrando que ela violaria direitos 

constitucionais. 

 

2.B. Construa oposição local 

Organize 

UMA FORTE ORGANIZAÇÃO LOCAL É ABSOLUTAMENTE CRUCIAL PARA O SUCESSO. Crie uma 

organização local caso ainda não exista uma. Muitas vezes ela começa com apenas uma ou 

duas pessoas antes de avançar. Tente obter o apoio de líderes civis e religiosos. Busque 

garantir que a organização seja composta de indivíduos locais dignos de confiança, 

preferencialmente líderes respeitados da sua área ou comunidade. 

Descubra quais os assuntos mais estimulantes, de maior preocupação e que têm maior 

possibilidade de energizar as pessoas. Para muitas comunidades, a água - quantidade e 

qualidade - é uma preocupação fundamental. Para outros, é a economia, a saúde, a 

independência (ou seja, não estar nas mãos de uma empresa, poder gerir seus próprios 

assuntos) ou a paz social. Organize-se em torno desses temas. 
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Seu trabalho pode encontrar a oposição daqueles que veem suas falsas esperanças de 

progresso ou dinheiro rápido ameaçados pelas suas ações. Eis a importância da educação, e 

manutenção da união na comunidade. 

Inspire as pessoas lembrando-as de que unidas elas possuem grande poder, e que elas podem 

se recusar a cooperar com a sua própria destruição. 

Fortes grupos de mulheres podem desempenhar um papel importante no impedimento de 

projetos de mineração, visto que a mineração gera impactos mais severos sobre as mulheres. 

As mulheres frequentemente são a linha de frente nas batalhas contra a mineração. Além 

disso, inclua e encoraje jovens lideranças. 

 

 

Solicite a ajuda de especialistas técnicos (isso é essencial através do processo) e treine ou 

encontre outros que possam assumir diferentes frentes da resistência - um especialista 

financeiro, uma pessoa da mídia, etc. E trabalhe junto a outros grupos que podem ter 

habilidades que faltem em seu grupo. Ter alguém de uma universidade pode ser útil. 

Você irá se surpreender com a quantidade de recursos valiosos que você possui ao seu redor - 

representantes aposentados do governo, advogados, especialistas em computação, designers 

gráficos, pesquisadores, jornalistas, ecologistas, especialistas em recursos hídricos, fotógrafos, 

etc. Eles podem o ajudar a identificar as restrições a que as empresas estão sujeitas, ou 

descobrir exigências legais, irregularidades em documentos e publicar essas informações. 

Espalhe a palavra. Para unir as forças da comunidade, mantenha a mensagem simples, talvez 

com um slogan curto, desprovido de ambiguidades (por exemplo: “Não à mineração!”, ou “Sim 

à Vida, Não à Mineração!”) e convide as pessoas para a ação. (Em Belisário, região em que o 

guia foi traduzido para o português, adotamos o slogan “Mineração? Aqui NÃO!”). 

Divida a liderança: Para papéis chave de liderança, não confie em apenas uma pessoa; cultive 

lideranças múltiplas. A distribuição de liderança evita que seus esforços sejam esmagados pela 

eliminação ou partida de um único líder, e também reduz a probabilidade do esgotamento 

(mental, físico e espiritual). 

É imperativo que as pessoas sejam capazes de responder às situações rapidamente. Consiga 

um sistema de comunicação de resposta rápida - e garanta que a empresa saiba disso! Caso 

não haja serviço telefônico, consiga rádios e entregue a pessoas chave para o movimento na 

área. Garanta o bom cuidado e funcionamento dos equipamentos. Pense em formas 

alternativas de comunicação caso o canal convencional seja interrompido ou cortado. E parta 

do princípio que seu telefone, e-mail, ou outros dispositivos eletrônicos estão sendo 

monitorados e que podem ser interrompidos (Ver Recursos K). 

 

 

Informe a comunidade 

Grupos de mulheres, quando informados e 

engajados, são muito poderosos 

Liste os prós e os contras: Uma maneira muito eficiente de ajudar as comunidades a refletirem sobre a 

mineração é listar os prós e os contras que o projeto irá gerar. Isso é mais bem construído em assembleias 

que incluam a maior parte da comunidade - homens, mulheres, idosos, jovens e crianças. Você pode 

delimitar duas ou três colunas - prós, contras e talvez impactos neutros, e solicitar a contribuição de todos. 

Se a atividade for bem feita, as pessoas perceberão que embora a mineração possa trazer alguns 

benefícios, os reveses teriam impactos muito mais profundos na comunidade. Esse procedimento pode ser 

muito difícil para combater as empresas, e também pode unir as comunidades. 
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Na medida em que você for colhendo informações, informe a comunidade através de imagens, 

brochuras, livros, vídeos e panfletos. Convoque reuniões ou vá de porta em porta conversando 

com as pessoas da sua comunidade e dos arredores, e tente convencê-las a se organizar e 

mobilizar contra o projeto. Conte histórias e mostre fotos de desastres ambientais, efeitos na 

saúde, e colapso social. Peças e shows de marionetes podem ser eficientes. Fotos e/ou vídeos 

mostrando a destruição causada por minas e resistências de sucesso são particularmente 

poderosas (ver Recursos H). Material audiovisual muitas vezes é mais eficiente do que 

materiais escritos. 

Você pode criar um jornalzinho comunitário (simples), ou escrever em um jornal já existente, e 

montar reportagens semanais sobre a comunidade. Consiga entrevistas em programas de 

rádio ou crie o seu próprio programa. Uma maneira eficiente e barata de informar as pessoas é 

através da distribuição de simples folhetos com imagens e desenhos, mostrando os impactos 

sociais e ambientais (você pode utilizar as imagens no final deste guia). 

Mantenha as pessoas informadas sobre reuniões ou outros eventos que a empresa possa 

promover. Distribua cópias de documentos relevantes (por exemplo, leis ambientais e direitos 

da comunidade) para líderes rapidamente para que eles também se tornem familiarizados com 

o material. Talvez alguém que domine as leis possa simplificá-las e tornar a linguagem mais 

acessível.  

Viagens de campo: Se possível, organize viagens de campo a outros locais de mineração para 

que as pessoas possam ver os estragos sociais e ambientais com seus próprios olhos. Convide 

pessoas das comunidades afetadas pela mineração para falar em sua região e compartilhar 

suas experiências.  

Direitos: pessoalmente, ou através de material impresso, informe as pessoas sobre os direitos 

dos cidadãos e da comunidade, e das obrigações por parte das empresas. Por exemplo, uma 

concessão geralmente dá direito apenas ao subsolo, e nenhuma empresa pode legalmente 

entrar em uma propriedade privada sem a permissão de seu proprietário. Dê ênfase ao fato de 

que os direitos da empresa não estão acima dos direitos individuais ou coletivos. Saber e 

exercitar seus direitos ajuda a empoderar pessoas. Você pode organizar uma conversa com a 

participação de alguém com experiência em direitos coletivos e individuais, ou de uma 

organização de Direitos Humanos para reforçar a mensagem. 

Para manter a motivação elevada, mantenha a comunidade atualizada sobre ações recentes, 

novas organizações que aderiram ao movimento, e outros progressos. 

O objetivo é criar uma “massa crítica” de opinião pública contra a mineração e a favor do 

desenvolvimento sustentável e do bem estar da comunidade. Lembre-se que, se você não 

trabalhar para o bem estar da sua comunidade, ninguém mais irá fazê-lo. É a sua comunidade 

que está em risco, então a sua comunidade deve liderar a resistência. Em especial, garanta que 

as mulheres estejam bem informadas e engajadas - elas frequentemente fazem uma diferença 

poderosa. 

Depois de informar a sua comunidade, reúna-se com comunidades vizinhas e com entidades 

locais, tais como governos, negócios, associações de agricultores e organizações de mulheres - 

qualquer um cujo bem estar possa estar ameaçado pela mineração. Lembre-se: a mineração 
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pode impactar pessoas e comunidade localizadas a dezenas de quilômetros das minas - a 

contaminação levada pelo vento ou pela água não respeita fronteiras. 

Trabalhe duro com o governo local 

Assegure-se que seu movimento comunitário permaneça independente do governo ou de 

empresas. Mas se você pensa que o governo local merece confiança, faça tudo ao seu alcance 

para tê-lo como aliado - ele pode desempenhar um papel importante, e algumas vezes é capaz 

de impedir projetos importantes. Considere também abordar representantes do governo 

regional e/ou nacional. Caso a mineração seja nova em sua área, representantes do governo 

provavelmente precisam ser educados sobre os severos impactos da empresa. Garanta que os 

governos locais compreendam que projetos de extração podem muitas vezes destruir os 

planos de desenvolvimento local, como o turismo, a produção orgânica ou a geração 

hidrelétrica. Você pode comparar quantitativamente as perdas econômicas do turismo, 

agricultura, entre outros, mais os custos da perda das terras e das água contaminada contra o 

valor dos empregos da mineração (criados temporariamente ou apenas prometidos). Você 

pode apontar que as empresas geralmente transferem os lucros para paraísos fiscais, 

buscando evitar o pagamento de impostos. 

Apesar dos representantes do governo geralmente não defenderem os interesses das pessoas 

que os elegeram, conceda a eles o benefício da dúvida. Evite os alienar ou afastar. Trabalhe 

com eles e os dê o máximo de informação possível. Mantenha-os informado sobre reuniões e 

viagens e convide-os para visitar a sua comunidade e ver os problemas mais de perto. Procure 

por aliados em todos os lados da política, mas evite a entrada de partidos políticos em sua 

causa. 

Há formas de se beneficiar de um relacionamento próximo com os governos - por exemplo, 

conseguindo que eles declarem a sua comunidade como “Território Livre de Mineração” ou 

como “Uma Área de Desenvolvimento Turístico”. Ofereça trabalhar com eles para produzir um 

plano de gestão das terras que exclua atividades de extração e dê suporte a projetos locais. 

Se você decidir que tentar conseguir o governo local do seu lado é perda de tempo, considere 

a opção de abordar representantes do governo regional e nacional que possam se tornar 

aliados. Alguns representantes podem te fornecer informações importantes, e posteriormente 

podem defender sua causa no congresso. Eles podem, por exemplo, apresentar as atividades 

de extração como prejudiciais para todo o país, não apenas para as comunidades afetadas. 

NOTA: Em algumas áreas, líderes tribais podem desempenhar o papel de governo local, então 

também é importante mantê-los informados e conseguir seu apoio. Eles são as pessoas que, 

após estarem bem informados, podem liderar a resistência. Onde a terra é possuída 

coletivamente, a organização da comunidade deve envolver conselhos indígenas, agrários, afro 

descendentes e demais autoridades. 

Consiga financiamento 

A luta pode durar anos e requerer uma quantia razoável de dinheiro. Há organizações que 

podem ajudar a financiar seu movimento de resistência (Ver Recursos P e Q). 
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No início, tente arrecadar fundos através de doações locais e eventos como bailes, festivais de 

música, peças comunitárias, rifas e leilões. Peça a um músico local para contribuir com uma 

participação especial em seu evento. Talvez você consiga a aparição de um artista renomado 

de outra cidade. Se tais eventos tiverem êxito, você pode modificar pequenos detalhes para 

então os repetir posteriormente. Eles também são um grande empurrão para a moral e 

solidariedade, e conseguem recrutar mais cidadãos para a causa. 

À medida que a campanha evoluir, você pode precisar de fundos para a criação e manutenção 

de uma página na internet, impressão, produções de vídeos curtos, despesas com viagens, 

avaliações de especialistas, e para assistência legal ou outra forma de suporte profissional. 

Conseguir fundos de fora pode levar tempo, mas você também pode encontrar voluntários 

dispostos a ajudar. 

Entre em contato com organizações nacionais e internacionais e peça ajuda com a 

identificação de possíveis fontes de recursos, e também procure na internet. Busque outras 

comunidades e indivíduos que enfrentam situações semelhantes, eles podem te levar a 

financiadores. 

Embora o financiamento externo possa facilitar o desenvolvimento de mais atividades contra 

os projetos de extração, é melhor não depender dele completamente. É melhor basear a 

resistência apenas em seus próprios recursos. Você também deve estar ciente de que a 

entrada de grandes quantias de dinheiro pode enfraquecer o seu movimento e gerar conflitos 

internos. Neste caso, adote medidas para proteger sua organização. 

Crie alternativas econômicas 

A luta vai ganhar mais respeito da comunidade se você ajudar a fortalecer a autodeterminação 

local e ajudar a alavancar projetos de oportunidade econômica através da criação de iniciativas 

que dão alternativas de renda para as pessoas em invés dos empregos oferecidos pelas 

empresas. Veja exemplos no Apêndice C-10. Você também pode conseguir auxílio da 

Rainforest Alliance (Recursos R). 

Projetos alternativos para a economia são importantes, mas lembre-se de que mineradoras 

podem oferecer salários elevados - pelo menos, no curto e médio prazo. No final, a educação 

social e ambiental a respeito das consequências devastadoras a longo prazo da mineração e a 

sustentabilidade das alternativas deve ser sempre seu principal argumento.. 

2.C. Crie Alianças e se Organize Globalmente 

Para ajudar a nivelar o jogo entre corporações poderosas e comunidades locais, desenvolva a 

luta em vários níveis ao mesmo tempo. Faça tudo ao seu alcance para divulgar a mensagem e 

conseguir apoio localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Busque 

apoio de universidades, organizações não governamentais (ONGs) locais, regionais e 

internacionais, das redes sociais, da mídia e de governos locais e regionais. 

Se a empresa e/ou o estado possuem os tribunais do lado deles, você pode ter a imprensa, 

organizações, as comunidades locais, e, com alguma esperança, os governos locais do seu lado. 
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A atenção global e o apoio de organizações internacionais podem desempenhar papéis 

decisivos. 

Assim que a empresa ou seus representantes aparecerem, forme uma aliança com um grupo 

respeitado de direitos humanos tais como o “Human Rights Watc”h (Observatório dos direitos 

Humanos), “Amnesty International” (Anistia Internacional), ou a Federação Internacional para 

os Direitos Humanos (FIDH, sigla em inglês) e peça para que o grupo divulgue abusos aos 

direitos humanos (ver Recursos E e R). Isso irá forçar a empresa a se mover com cautela. Seria 

ainda melhor se algum grupo concordasse em enviar observadores para testemunhar, registrar 

e denunciar o que está acontecendo. Quando isso acontecer, empresas (e o governo) passam a 

precisar de mais cuidado em suas ações. 

Comece com alianças locais 

Trabalhe para criar uma ampla variedade de oposição local. Aproxime-se de proprietários de 

terras (especialmente coletivas), organizações ambientais e religiosas, governos locais 

regionais e nacionais, grupos de negócios, associações de produtores rurais e organizações de 

mulheres - qualquer um cujo bem estar possa estar ameaçado pelo projeto de extração. 

Mantenha-os informados e engajados. 

Informe a igreja local e os líderes religiosos sobre os impactos da mineração sobre os pobres e 

marginalizados, e a devastação social que ela geralmente causa. O envolvimento de líderes 

religiosos, ou a própria igreja, pode fazer toda a diferença no resultado final. 

Um aliado importante pode ser o conselho local ou regional dos recursos hídricos, ou outro 

órgão equivalente, quando eles compreendem que uma atividade de extração pode 

contaminar e/ou secar importantes recursos hídricos. Outros aliados podem ser grupos de 

agricultores localizados rio abaixo, cuja água de irrigação seria contaminada e suas colheitas e 

saúde impactadas. Da mesma forma, criadores de peixe, e muitos outros se tornam fortes 

aliados. 

Forme alianças com outras comunidades afetadas. Você pode conseguir as informações que 

você precisa para fins educacionais com alguns deles. Lembre-se: as comunidades rio abaixo 

também são afetadas pela mineração. Portanto, visite essas comunidades e busque envolvê-

las. 

Se atrações turísticas reais ou potenciais estão ameaçadas, busque trabalhar com organizações 

de turismo (ou empresários individuais do ramo) localmente e/ou nacionalmente. 

 

 

 

Expanda rapidamente suas alianças 

Estudantes universitários podem se sentir inspirados pela sua luta e oferecer ajuda sem custo. 

Você ou algum conhecido talvez conheça pessoas na universidade dispostas a organizar 

reuniões com amigos, clubes universitários, ou departamentos (biologia, turismo, e 

Conduza a batalha em várias frentes: 

local, regional, nacional e internacional, 

e empregue táticas variadas. 
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hidrologia). Professores universitários são aliados excelentes. Peça para dar apresentações em 

aulas e recrutar estudantes para ajudar. Professores podem estar dispostos a fazer pesquisas 

para a sua organização ou comunidade, ou podem pedir para estudantes realizarem esse 

trabalho como parte de uma disciplina. Você também pode conseguir recursos ou aumentar a 

divulgação solicitando que professores e alunos organizem um fórum ou uma conferência 

sobre o seu movimento de resistência. Isso também pode atrair interesse da mídia (mas esteja 

alerta à possibilidade da mídia ser cooptada pelos interesses das mineradoras). 

Aliados potenciais dentro do governo nacional podem incluir conselheiros, um representante 

de direitos humanos, o ministro do turismo, recursos hídricos e conservação da vida selvagem 

(Ministério do Meio Ambiente, no Brasil), ou uma agência de águas (Agência Nacional de 

Águas, no Brasil). Eles se tornarão aliados apenas se eles forem de fato independentes dos 

poderes interessados em empurrar o avanço do projeto. 

ONGs: ONGs nacionais também são aliadas poderosas. Procure ONGs em cidades importantes 

que estão trabalhando com indústrias de extração e direitos humanos e/ou meio ambiente. 

Tente listar tantas quanto for possível e peça a ajuda delas para reunir informações sobre o 

governo e outras fontes. Essas ONGs podem financiar oficinas e sessões informativas sobre os 

impactos da mineração. Veja se alguma dessas ONGs pode ampará-los com conselhos legais 

gratuitos. 

A partir do nível nacional, parta rapidamente para a arena internacional. Contate e desenvolva 

boas relações com uma ou mais organizações internacionais. Garanta o envolvimento da 

“MiningWatch Canada “e do “Earthworks” (ver Recursos Q) cedo no processo; eles podem ser 

aliados valiosos e eficientes. Caso você precise confrontar abusos do estado, envolva a Anistia 

Internacional, o “Front Line Defenders”, a FIDH, ou outra organização semelhante. Os abusos 

vão precisar ser bem documentados. Se áreas protegidas ou espécies ameaçadas de extinção 

forem afetadas diretamente ou indiretamente, você pode encontrar aliados nas organizações 

ambientais internacionais tais como a IUCN (sigla em inglês  para União Internacional para a 

Conservação da Natureza,) ou o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC, em inglês). 

Faça campanhas no país de origem 

Encontre organizações no país onde está localizada a sede da empresa que possam ajudar, tais 

como a “MiningWatch” no Canadá, a “Earthworks” e a “Oxfam America”, nos EUA, a 

“Rainforest Information” Centre na Austrália, e a “London Mining Network”, no Reino Unido. 

Mantenha-os informados e solicite assistência e informações sobre a empresa, seus 

investidores e suas fontes de financiamento. Use essas alianças para lançar campanhas de 

cartas para denunciar abusos e ilegalidades ou destacar riscos políticos, culturais ou biológicos 

associados às atividades da empresa. Essas ações podem te ajudar a derrubar o valor das 

ações da empresa. Peça ajuda na divulgação da sua história e envergonhe a empresa na casa 

dela, pois é lá onde muito do poder está concentrado. 

Entre em contato com jornais no país de origem da empresa. Envie denúncias e petições para 

o governo do país. Se as suas informações forem confiáveis e a empresa quiser parecer 

responsável, talvez ela abandone seu modo de agir ou mesmo desista do projeto. Por outro 

lado, você pode se deparar com uma empresa que não possui nenhuma reputação para zelar. 
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Consiga que residentes da área enviem mensagens pessoais para o presidente da empresa no 

seu país de origem para relatar táticas agressivas ou ilegais ou outros problemas com a 

empresa. Uma figura nacional admirada naquele país também pode ser alistada para 

aumentar a pressão. 

Se possível, junte-se com um ou mais grupos com a mesma nacionalidade que a empresa, e 

visite o país para trazer atenção para a singularidade da sua região e os problemas que as 

atividades da empresa estão causando. 

Mercado de ações: Denuncie a empresa para a comissão de segurança da bolsa de valores, ou 

o órgão equivalente no país de origem da empresa. Isso pode levar ao barramento da venda 

de ações da empresa ou pelo menos que ela seja mais bem regulamentada. Aponte qualquer 

informação falsa ou fraudulenta que a empresa esteja divulgando. Mantenha registro de toda 

a comunicação e compartilhe-o com parceiros no país, a mídia e outros grupos maiores 

responsáveis pela regulação do mercado de ações. 

Investidores e financiadores: se um empréstimo importante de um banco ou outro financiador 

puder ser evitado, isso pode ter um grande impacto no projeto - e mesmo levar ao seu 

cancelamento. Compre algumas ações da empresa para poder participar das reuniões com 

acionistas. Isso vai lhe permitir: (a) conversar diretamente com alguns dos maiores 

investidores a respeito do que a empresa está fazendo, ou apontar os obstáculos legais, 

ambientais e sociais do projeto, (b) submeter uma decisão dos acionistas em benefício das 

comunidades e (c) descobrir mais sobre os planos da empresa - informação que, de outro 

modo, seria difícil de obter. 

Conecte-se com grupos de investidores socialmente responsáveis, tais como as organizações 

baseadas em crenças religiosas, fundos de pensão, ou fundos sociais como o “Calvert” e o 

“Trillium”. 

Essa tática funciona melhor com investidores que tenham algum grau de consciência 

ambiental ou social. Outros podem apenas ligar para os lucros. Caso você consiga uma grande 

divulgação, suas ações podem servir para assustar novos investidores potenciais. 

Se a empresa estiver listada no mercado de ações, não deve ser difícil conseguir informações 

de contato de investidores importantes. As possibilidades incluem o SEDAR (Canadá), EDGAR 

(USA), “Corp Watch” (EUA), e o “Rainforest Information Centre” (Australia). 

Membros do conselho: visto que o posicionamento do conselho possui peso para o CEO da 

empresa, tente deixá-los cientes da situação: cartas educadas ou visitas pessoais, se possível. 

Campanhas através de cartas: Campanhas deste tipo que incluam cartas do exterior podem 

dificultar que os representantes (da empresa ou mesmo do governo) ignorem a situação, e 

podem trazer atenção para um problema que talvez eles não compreendam plenamente. 

Ainda mais importante, as cartas fazem com que os representantes saibam que pessoas fora 

das comunidades locais estão os observando. As cartas podem ser enviadas para o líder da 

empresa, para alguém responsável pela tomada de decisões no seu país de origem, para o 

presidente ou algum deputado do país de origem da empresa, para financiadores importantes 

e para investidores - escolha um ou alguns dessa lista. Para cartas através de e-mail, imprima e 

envie junto de cartas impressas. O objetivo é inundar o alvo com cartas de todos lados. 
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Além disso, considere outras abordagens: Internet (por exemplo, os grupos MoveOn.org, 

SumOfUs.org), cartas de pessoas locais afetadas pelo projeto, e ligações ou cartas de uma 

figura nacional admirada. 

Antecipe questões: Quando conversar (ou escrever para) líderes e representantes no nível 

local ou internacional, antecipe suas perguntas ou argumentos e responda pro ativamente a 

eles com antecedência. 

Torne a questão pessoal: Fotos da devastação podem ser poderosas. Considere a possibilidade 

de trazer investidores ou membros do conselho para conversarem pessoalmente com 

residentes afetados pela mineração. Em todos os casos, cartas e contatos devem ser calmos e 

baseados em fatos, ao invés de hostis, raivosos e inflamados, o que pode alienar seu alvo. 

2D. Use a Lei e os processos políticos 

Processos e queixas constitucionais 

Um protesto legal pode ser de grande ajuda. Isto pode mandar uma mensagem poderosa para 

a empresa, seus acionistas e seus representantes eleitos. Pode servir para interromper o 

projeto ou atrasá-lo consideravelmente, dando tempo para que você se organize melhor. 

Tente tornar o processo legal o mais sólido possível, pois se ele for bem sucedido, pode criar 

um precedente legal. Você provavelmente dependerá de uma ONG nacional ou internacional 

para te ajudar, por se tratar de um processo caro e complexo. Mesmo se os tribunais locais 

parecerem corruptos ou cooptados pelas autoridades estaduais, ainda assim é importante 

seguir com o processo, pois é um passo necessário antes de levar o seu caso a um tribunal 

regional ou internacional, como o sistema de Direitos Humanos Internacionais (IAHR, sigla em 

inglês) ou o Tribunal de Água Latino Americano. Eles exigirão que você tenha esgotado todas 

as medidas legais cabíveis em seu país. Embora tudo isso possa ser frustrante, também é 

indispensável que você tente essa opção (e recomendamos fortemente que você mantenha 

essa possiblidade em vista). 

Estude cuidadosamente a constituição e a legislação minerária, procurando por 

oportunidades. Se você descobrir que a empresa cometeu erros processuais, abra um caso 

legal para anular as concessões. Caso isso falhar, apresente uma queixa legal contra a empresa 

de mineração e/ou o governo, baseado em uma violação legal ou constitucional (por exemplo, 

falta de consulta à comunidade, ou tomando propriedades sem compensação justa). Se isso 

falhar, e você possuir bons argumentos, você pode processar o governo pela violação da 

legislação minerária ou outras leis. 

Considere processar a empresa no país onde ela está registrada e/ou processar os acionistas 

principais. Mas tenha cuidado, pois isso requer que você tenha laços fortes com uma ou 

diversas organizações naquele país que podem ajudar - e dinheiro. Procure assistência legal 

gratuita (veja Recursos G e Q). Os objetivos principais são retirar as ações da empresa do 

mercado, atrair atenção pública para como o mercado de valores está financiando a violação 

de direitos humanos ou abusos ambientais, e pressionar a adoção por parte do governo de 

padrões mais rígidos de regulamentação para empresas de extração atuando no exterior. 

Apenas a ameaça de um processo como este pode assustar os investidores para longe. 
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Muitas comunidades estão usando a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas da ONU, a Lei 

Agrária, as Leis Municipais, e diversas outras ferramentas para expressar a oposição a projetos 

de mineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referendos e votações locais 

Referendos locais se tornaram uma maneira popular de democratizar processos de tomada de 

decisão. Em quase todos os casos, os eleitores têm rejeitado projetos de extração com 

vantagem expressiva. 

Nem sempre essa abordagem é aceita pelo governo nacional e pode não ter peso legal. Além 

disso, a empresa ou o governo podem investir o bastante para trazer a opinião pública para o 

lado da extração.  Ainda assim, os referendos possuem peso político, e podem descarrilhar 

projetos, principalmente aqueles financiados pelo Banco Mundial ou outras instituições 

similares cujos projetos exigem amplo apoio da comunidade. Muitas comunidades estão 

organizando referendos muito antes dos projetos serem desenvolvidos e criando medidas de 

amparo legal local para reforçar suas decisões. 

Para organizar um referendo em sua comunidade, o Centro Legal de Defensores do Meio 

Ambiente (Environment Defenders Law Centre, no original, em Inglês) é uma grande fonte de 

informação e assistência. Veja “Recursos G”. Nota: o escritório do Ombudsman ou conselheiro 

do Banco Mundial é uma possibilidade, mas eles não possuem bons registros de representar 

justamente os interesses de grupos formados por cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

Consentimento Livre, Prévio e Informado. 

Uma das ferramentas mais poderosas para proteger comunidades da devastação causada por 

projetos de extração é o direito que elas possuem de fornecerem ou recusarem seu 

consentimento. Isso é chamado de consentimento livre, prévio e informado. O direito foi criado 

pela ONU para comunidades indígenas, e alguns países garantem legalmente esse direito a todos 

os cidadãos. Para que seja legítimo, o consentimento deve ser concedido livre de pressões, antes 

do início de qualquer atividade que possa impactar a comunidade, e deve ser informado - ou seja, 

feito com base em informações suficientes fornecidas na língua nativa (e também de um modo 

culturalmente apropriado)  para que a comunidade possa tomar uma decisão adequada. 

Todas as pessoas possuem o direito de viver em um meio ambiente saudável. As comunidades 

têm o direito de saber o que está sendo proposto, e o direito de dizer “Não”. 
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2E. Confronte e atrase o processo 

Atrasos são sempre caros para a empresa. Eles também chateiam investidores e te dão mais 

tempo para divulgar a mensagem e organizar a resistência. 

Saiba aproveitar os erros deles 

Mantenha um olho aberto para detectar os erros que a empresa ou o governo podem 

cometer, e utilize-os como gancho. Se qualquer conduta inadequada for provada, publique 

amplamente, e se apropriado inicie (ou ameace) uma ação legal. 

Defina os procedimentos que uma empresa deve seguir. Por exemplo, empresas podem ser 

legalmente exigidas a compartilhar informações e documentos com as comunidades quando 

solicitadas, e organizar debates públicos e consultas para obter o consentimento da 

comunidade, antes que as concessões sejam concedidas. Para conhecer os procedimentos 

exigidos em seu país, veja Recursos B. 

Caso as concessões forem concedidas, procure cuidadosamente por irregularidades e 

ilegalidades. Investigue como eles conseguiram as concessões, se a empresa é constituída 

legalmente, e se há conflitos de interesse (por exemplo, no caso de representante público ser 

um acionista). 

Caso a empresa não tiver sido honesta sobre a natureza da mina ou as autorizações obtidas, 

ou invadiu e/ou adquiriu terras ilegalmente, ou outras formas de má conduta, denuncie 

oficialmente para o ombudsman, a Comissão Ambiental ou o seu equivalente no país, o 

Ministério das Minas, ou o seu equivalente, a imprensa local, regional e nacional, ou a 

imprensa do país de origem da empresa, e aliados no exterior. Ou leve-os ao tribunal. Entre 

em contato com o presidente da empresa e apresente a ele/ela cópias das denúncias. 

Exija detalhes sobre como as informações de base foram determinadas. A exploração muitas 

vezes começa antes que um Estudo de Impacto Ambiental seja preparado, então pode ser que 

haja milhares de furos de exploração e perfurações de teste já realizadas. Se um local de 

mineração já tiver sido explorado para levantamento de informações, aponte que tais 

atividades podem mudar os níveis de base característicos da qualidade e fluxo das águas 

subterrâneas, e muitas vezes também das águas superficiais. Exija informações detalhadas 

sobre a localização de perfurações, registros de água subterrânea, evidências de minerais ricos 

em sulfeto, e principalmente provas de que eles foram devidamente tamponados após o fim 

das pesquisas e que os órgãos reguladores avaliaram de fato as informações obtidas durante a 

fase de exploração para a obtenção de informações a respeito das minas e seus impactos. 

Conteste e atrase o Requerimento de Lavra 

Os documentos que compõe o requerimento de Lavra devem estar disponíveis ao público, e 

isso cria oportunidades para que as comunidades aprendam mais sobre o projeto, seus 

possíveis impactos, e as possibilidades de intervenção. Em alguns países, audiências públicas 

são uma exigência para determinar quais são os elementos que devem ser incluídos no 

Requerimento de Lavra. 
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Consiga uma cópia dos documentos, o mais cedo possível. Faça com que eles sejam lidos por 

alguém com experiência jurídica e tente questioná-los com bases técnicas ou legais antes de 

serem aprovados. As bases técnicas podem incluir a proposta de procedimentos ou 

equipamentos inadequados, deixando informações importantes de fora como espécies 

ameaçadas de extinção, ou a utilização de dados meteorológicos de estações localizadas 

indevidamente. Se você descobrir falhas, insista que os documentos estão incompletos e que 

outros aspectos deveriam ser considerados, tais como impactos sobre alternativas econômicas 

existentes, espécies protegidas, e locais culturalmente importantes. Caso a consulta à 

comunidade seja exigida como parte do processo de aprovação, tente provar legalmente que 

isso nunca aconteceu. Os resultados dessas ações dependerão amplamente das leis e da 

Constituição. 

Conteste e atrase o EIA 

Contestar o EIA pode ser uma forma excelente de barrar o projeto ou reduzir seus danos. 

Encontrar ilegalidades ou erros substanciais no EIA pode fornecer bases legais para ações 

judiciais ou administrativas. Ou ainda, se algum procedimento ou ação violar a Constituição, 

você pode registrar uma queixa constitucional ou tomar outra medida legal similar. 

O EIA frequentemente esconde, deixa de fora, ou minimiza impactos negativos. Ele pode 

ignorar resultados perturbadores de minas semelhantes na área ou em outro lugar. Muitas 

vezes, ele é simplesmente uma cópia de outro EIA, o que o torna irrelevante. Geralmente as 

informações são fornecidas pela própria empresa e sua validade jamais é verdadeiramente 

questionada pelas agências regulatórias. Boa parte dos dados não é disponibilizada ao público. 

Observações, advertências, estipulações e outros itens disponíveis nos documentos legais de 

solicitação das concessões e lavras podem ser omitidos no EIA e no Plano de Manejo. É comum 

que as informações sejam escritas por pessoas sem qualificação técnica. 

Todas essas situações fornecem oportunidades para contestar o EIA. E sempre mantenha 

registros em papel das comunicações. 

Exija saber os nomes e as qualificações dos autores das diversas seções que compõe o EIA. 

Descubra se a empresa dedicou tempo adequado em estudos específicos, e onde eles estão 

realizando medições - isso pode te ajudar a invalidar o EIA mais tarde. As pessoas responsáveis 

pela preparação do EIA são legalmente exigidas a visitar a área que será explorada. Isso 

geralmente requer permissão dos donos das terras. Algumas vezes, a comunidade pode 

bloquear o acesso ao local do projeto para evitar que a empresa complete os estudos do EIA. 

Registre qualquer invasão com fotos e vídeos. 

 

 

 

Exija que as empresas e órgão regulatórios incluam observações de pessoas ou instituições 

selecionadas por sua comunidade, incluindo um especialista em saúde ambiental e impactos 

sociais. Pessoas de confiança devem fazer parte de times de amostragem e análise de dados. 

Caso um EIA ou outro documento semelhante seja realizado e preparado sem a supervisão dos 

Se as empresas fosses obrigadas a incluir os verdadeiros 

custos para mitigar ou evitar prejuízos sociais, ambientais e 

econômicos, poucos projetos de mineração seriam lucrativos. 
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cidadãos locais, exija uma reavaliação com uma nova equipe que inclua grupos independentes. 

Isso é essencial em países cujos regimes são autoritários, ou onde não existem agências 

independentes do governo, em que esses estudos geralmente são aprovados apesar das 

inúmeras falhas que eles contêm. 

EIAs frequentemente apresentam previsões excessivamente otimistas ao invés de dados 

concretos. Desconsidere todas as previsões, e dê ênfase ao fato de que o público precisa ver 

dados concretos (tais como a qualidade da água, análises de aquíferos, históricos sísmicos, 

testes geológicos e informações de pluviosidade)--NÃO previsões! Melhor ainda se você puder 

coletar seus próprios dados. 

Exemplos de erros: áreas que eles dizem ter estudado, mas que não estudaram; dados 

incorretos sobre elevação/pluviosidade; limites geográficos incorretos; lista incompleta de 

químicos; omissão de córregos e recursos hídricos que possam ser contaminados ou esgotados 

pela mineração; avaliação social inadequada; omissão de espécies raras ou ameaçadas de 

extinção; omissão de locais de relevância cultural (por exemplo, religiosos ou arqueológicos);  

ou omissão de atividades econômicas reais ou potenciais que possam ser impactadas. Se você 

encontrar falhas, resuma e compartilhe suas descobertas com todas as organizações e 

comunidades relevantes. Apresente seus resultados para representantes do governo e da 

mídia e exija a rejeição do EIA. Prepare uma versão resumida para a comunidade, apontando 

as falhas e os impactos do projeto. 

Ao preparar a sua contestação, quando possível, cite referências técnicas ao invés de ONGs. 

Material técnico dá peso a sua argumentação - talvez nunca seja lido, mas tornará os seus 

argumentos mais confiáveis. 

Durante a fase de socialização, o EIA raramente é disponibilizado livremente ao público, e 

geralmente precisa ser estudado nos escritórios da empresa. Não aceite isso - exija que a 

empresa ou o governo torne público o EIA e os planos de manejo, e que eles forneçam um 

mecanismo de queixa eficiente. Caso eles se recusem, registre uma queixa oficial com a sede 

da empresa, e envie cópias para organizações e a mídia no país onde fica a sede da empresa. 

As organizações de Direitos Humanos e Negócios podem ser de grande ajuda no processo 

(Recursos Q). 

A maioria dos EIAs é feita tendo como base outros relatórios técnicos, incluindo estudos de 

viabilidade técnica e financeira. No entanto, as mineradoras preferem que o público veja 

apenas os EIAs, que são geralmente escritos por uma empresa contratada ou pela própria 

empresa (No Brasil, muitas vezes por uma empresa contratada que, na prática, possui fortes 

ligações com a mineradora).  Com persistência, grupos de cidadãos podem forçar a divulgação 

desses relatórios técnicos (que legalmente devem conter informação precisa e imparcial) ou 

mesmo que parte das informações nos relatórios seja incluída no EIA (algumas vezes é possível 

encontrar esses documentos na internet). Pressione para que as informações sobre as 

explorações sejam incluídas no EIA e disponibilizadas ao público - pois contêm informações 

importantes. Os estudos sobre as águas possuem importância especial. 

Caso o EIA já tenha sido realizado, consiga uma cópia e revise-o em busca de erros e 

ilegalidades. Você pode conduzir sua própria revisão, mas geralmente isso requer especialistas, 
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e talvez possa ser feito por uma organização especializada na revisão de EIAs (Recursos D), ou 

por um advogado com experiência em leis minerárias. 

O resumo do projeto é a única parte do EIA que a maioria do público irá ler, portanto resuma 

todas as informações e assuntos importantes. Frequentemente, as informações mais 

importantes não são mencionadas no resumo de forma facilmente compreensível.  Ao invés 

disso, informações importantes são espalhadas de forma difusa através de centenas ou 

milhares de páginas, tornando difícil sua compreensão pelo público ou agências reguladoras. 

Insista para que todas as descobertas críticas sejam esclarecidas e registradas no resumo em 

forma de tabelas, imagens, gráficos e declarações claras. Exija resumos estatísticos e confira a 

precisão dos resultados! E insista para que todos os químicos usados durante a fase de 

pesquisa e exploração sejam inclusos no EIA e demais documentos legais. 

Encerramento: O EIA ou o Plano de Manejo podem conter planos detalhados sobre como a 

empresa irá reabilitar as áreas e recursos impactados e como isto será financiado. O 

financiamento para essa etapa final de remediação e recuperação deve ser adequado e 

garantido, para assegurar que a empresa não abandone as áreas de mineração sem reabilitá-

las adequadamente. Pode ser um processo extremamente custoso, e é provável que a 

empresa resista em alocar recursos ou capital para essas atividades, pois elas não geram lucros 

(se as empresas fossem obrigadas a incluir todos os custos de remediação, poucos projetos 

seriam lucrativos). Muitos países exigem que as empresas reservem amplas garantias 

financeiras com esse objetivo logo no início do projeto. Contudo, frequentemente isso não 

acontece, ou a empresa subestima os custos. Eles devem ser pressionados pela comunidade a 

executar um plano de remediação adequado. Se isso não for feito, as consequências serão 

drásticas para as gerações presentes e futuras. 

Caso você seja incapaz de deter a aprovação do EIA, é provável que a exploração comece. Isso 

pode causar significantes prejuízos ambientais e sociais (apesar das alegações da empresa ou 

do governo). Exija acesso às áreas em exploração para descobrir se a empresa está cumprindo 

com o EIA, o Plano de Manejo, e outros documentos legais. Descubra: eles estão utilizando 

córregos que não deveriam? Estão usando mais água do que o estipulado no EIA? Eles 

construíram as vias de acesso mais largas do que deveriam? Eles estão despejando lixo ou 

utilizando químicos diferentes dos listados no EIA? Caso a resposta seja afirmativa, denuncie 

para a mídia, autoridades locais e nacionais, e seus aliados. Para esses trabalhos, forme uma 

comissão de auditoria cidadã composta por membros respeitados da comunidade que não 

estão na folha de pagamento da mineradora. Tente encontrar alguém que possa treinar os 

membros sobre o que observar e como documentar corretamente a inspeção de locais de 

mineração. 

Sem o consentimento 

É quase certo que esforços de resistência baseados apenas na abordagem técnica e legal 

perderão a batalha se não tiverem forte apoio da população local e de aliados internacionais. 

Essa é uma batalha política; portanto, é muito importante evitar que a empresa compre ou 

force o consentimento da comunidade - em outras palavras, evite que a empresa consiga a 

licença social. 
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A empresa geralmente é exigida a aceitar comentários da comunidade. Se eles demorarem a 

notificar o público ou impuserem um período muito curto para fazer comentários, proteste 

com as autoridades e exija um prolongamento do prazo para comentários. 

Uma tática comum das empresas e do governo é comprar pessoas chave. Eles prometem tudo 

para todos (coisas como serviço médico, novas escolas, trabalhos com salários gordos, 

estradas, etc.) e eles podem (temporariamente) contratar pessoas locais mesmo quando não 

houver necessidade, apenas para conseguir mais gente do seu lado. 

Para confrontar essas estratégias, crie plena consciência pública dos verdadeiros impactos da 

mineração, evite que a empresa entre em sua comunidade de todas as maneiras possíveis 

(inclusive não vendendo ou alugando terras, declarando a comunidade área livre de 

mineração, e bloqueando fisicamente a entrada em áreas principais), e construa planos para 

proteger e melhorar os projetos de desenvolvimento local. 

2F. Publicidade - Divulgue a Mensagem! 

Divulgue amplamente qualquer desvio de conduta por parte da empresa. Muitas empresas 

tem medo de manchar sua reputação porque isso afeta suas habilidades de atrair 

financiamento. Compartilhe a história tanto quanto possível, localmente, nacionalmente e 

internacionalmente. Destaque questões como ameaça a culturas indígenas (ou locais), 

recursos hídricos, biodiversidade, a presença de espécies ameaçadas, áreas protegidas 

vizinhas, florestas antigas, áreas de importância arqueológica, religiosa ou cultural, e lugares 

com risco de terremotos. Em outras palavras, apresente tantos ganchos de argumentação 

quanto você encontrar para que diferentes organizações se envolvam. 

Foque nos aspectos da questão com potencial de engajar o maior número de pessoas. Por 

exemplo, pode haver uma espécie especialmente carismática (como o Muriqui, na Serra do 

Brigadeiro!, em Minas Gerais) que você pode utilizar como apelo. 

Dê ênfase à água! A água é um assunto motivador, às vezes até mais do que direitos humanos 

ou contaminações. 

Tente expor a máquina política por trás das cortinas - isso pode ser bastante constrangedor! 

Se você acredita que a parte científica da empresa não é objetiva, uma contestação preventiva 

através da mídia -  local, nacional ou internacional - pode ser possível. Talvez você nem precise 

de provas - proteja-se através de afirmações do tipo “a empresa faz afirmações duvidosas...” 

ou “há grande suspeita de que...” 

Sua história deve ser ouvida pelo maior número de pessoas possível. Os objetivos são: (1) 

destacar os riscos à natureza e à sociedade representados pelo projeto, e (2) envergonhar 

publicamente a empresa e dificultar a obtenção de financiamentos através da perda de 

credibilidade ou da criação de incertezas sobre o futuro do projeto. As informações devem ser 

100% verdadeiras para que a impressa, os representantes do governo e/ou investidores 

possam confiar nelas. 

Trabalhos educativos valem a pena. A opinião pública pode ser um fator decisivo para barrar 

projetos. 
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Fotos e vídeos 

Imagens e vídeos têm muito mais poder do que palavras, e seu uso é essencial para 

documentar a resistência. Distribua imagens que ilustram os resultados da presença da 

empresa (confrontos violentos, animais mortos, contaminação, devastação ambiental, ou uma 

comunidade arruinada). Envie esse material para jornalistas e outras figuras públicas. Se 

representantes públicos forem corruptos, envie cartões postais com imagens de membros da 

oposição no Congresso. No Equador, o grupo DECOIN imprimiu cartões postais exibindo 

paramilitares atacando as comunidades e pessoas locais os usaram para escrever mensagens 

para o presidente do Equador. 

Jornais, rádio e canais de televisão estarão mais dispostos a divulgar a sua história se você 

fornecer imagens, vídeos e áudios de boa qualidade. Também distribua material para 

potenciais aliados. 

Documentários podem ser feitos com vídeos curtos disponibilizados no YouTube ou outros 

sites similares, para atingir pessoas longe da sua área. Eles podem estar em ambos os idiomas 

(português e inglês). Contudo, é necessário tempo e recursos para aprender a usar os 

equipamentos. Talvez seja possível encontrar alguém com experiência para cuidar dessas 

atividades. 

Poder da mídia 

É essencial compreender o poder da mídia e desenvolver habilidades para utilizá-la bem. 

Aprenda a como preparar kits de imprensa e “press-releases” (material distribuído para a 

imprensa para que ela possa construir notícias). Sempre que possível, inclua imagens de boa 

qualidade, vídeos, cópias de documentos e entrevistas, e sempre inclua suas informações de 

contato no caso de alguém precisar de mais detalhes. 

Encoraje repórteres a visitarem as comunidades, concedendo a um ou alguns deles a 

oportunidade de transmitir a história pela primeira vez (uma exclusiva). Assegure-se de que 

eles estejam presentes quando algo importante acontecer para que eles possam registrar e 

relatar. Além disso, garanta que uma ou mais pessoas locais estejam presentes com câmeras. 

Desenvolva uma relação de confiança com um bom jornalista, e estabeleça contatos locais e 

internacionais (é mais provável que jornalistas internacionais se mantenham independentes 

de pressões por parte do governo ou/e da empresa). Forneça-lhes um fluxo contínuo de 

informações factuais sobre atividades e ameaças às comunidades e o meio ambiente. Sempre 

acompanhe um “press-release” de um e-mail ou telefonema. 

Não se esqueça dos recursos locais. Tente encontrar alguém que possa escrever e desenhar 

razoavelmente bem. Caso não consiga, torne-se amigo de um bom jornalista que possa ajudar. 

Se houver organizações que treinam jornalistas comunitários, solicite assistência. Também 

envie notícias frequentes sobre a situação para todos os jornais regionais e nacionais. Faça 

aparições em programas de rádio falando a respeito da mineração e a importância da 

conservação das águas, florestas e da biodiversidade. 
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Você também pode conseguir que uma celebridade respeitada (por exemplo, um herói 

nacional ou uma estrela da TV/cinema/esporte) ajude a divulgar a sua causa. Essa pode ser 

uma ferramenta de publicidade barata e eficiente. 

Outra maneira poderosa de pressionar governos e empresas é comprar espaço em um jornal 

regional (a mídia nacional é ainda melhor, porém mais cara). Tomar meia página ou uma 

página inteira para denunciar ações prejudiciais pode pressionar o governo a interromper o 

projeto, quando outras formas de denúncia tenham falhado. NOTA: Tenha cuidado para não 

exagerar ou fazer falsas acusações. 

Crie uma frase de efeito (por exemplo, refira-se a “empresa da morte”, ou “projeto de 

destruição” e a insira incansavelmente na mídia). Você também pode organizar conferências 

de notícias em uma cidade importante, convidando a imprensa para um café da manhã ou 

almoço (aumentando as probabilidades de alguém aparecer). 

Você também pode criar e distribuir folhetos, vídeos, brochuras, e livretos a respeito da 

biodiversidade, a água, e os impactos da mineração. Você pode acabar descobrindo que os 

materiais que você precisa já estão disponíveis na internet (como este guia, algumas vezes em 

outro idioma!). 

Se a imprensa não demonstrar interesse na sua história e não responder suas ligações e e-

mails, há a possibilidade de visitá-los em seus escritórios para convencê-los a participar. Dê 

ênfase ao fato de que os leitores/ouvintes/audiência serão afetados pela questão, ou por 

assuntos semelhantes. Isso também pode ajudar a informar os editores e repórteres que a 

situação faz parte de um movimento crescente nacional e global contra a mineração 

destrutiva. Se isso falhar, talvez seja necessário comprar espaço em jornais, no rádio ou na TV 

para influenciar a informação pública dentro e fora da sua área. Em qualquer caso, a exposição 

na mídia é crucial! (Mais informações no suplemento: Recursos H e “Utilizando a Mídia”) 

A internet e as redes sociais 

As redes sociais e a internet são recursos baratos e valiosos que ajudam a expandir a 

resistência. Você pode criar uma página, um blog, ou uma conta no Facebook onde você pode 

publicar mapas e detalhes de projetos, expor mentiras e crimes da mineradora, e fotos e 

vídeos sobre a resistência. Atualize com frequência e inclua conteúdos como avanços, novos 

aliados, notícias das comunidades locais, imagens e vídeos. Para incluir contribuições de outras 

pessoas e evitar o esforço de construir um website próprio, você pode criar um blog e atualizá-

lo com frequência. Ou faça ambos. 

Caso a sua comunidade não tenha acesso à internet, tente entrar em contato com um aliado 

que tenha acesso, e que possa ajudar a divulgar as informações. Tente expandir a cobertura da 

sua luta através da criação de contas em sites como o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 

Muitos movimentos de resistência à mineração foram bem sucedidos utilizando essas 

ferramentas. Alertas de ações e petições em que dezenas de milhares de pessoas escrevem 

para as empresas e seus financiadores, ou escrevem milhares de mensagens em suas páginas 

do Facebook, podem ser muito eficientes. 
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Mineradoras são ricas e podem criar uma falsa aparência de sustentabilidade aos seus 

projetos. Suas páginas na internet, no Facebook, ou vídeos no YouTube podem ser as únicas 

fontes de informações contendo a história a partir da perspectiva da comunidade. Portanto, é 

importante conseguir informações precisas e divulgá-las amplamente. Peça para organizações 

nacionais e internacionais divulgarem notícias sobre a sua campanha em suas páginas na 

internet. Criar uma versão em inglês da sua página é de grande ajuda. Consiga câmeras 

adequadas e treine como utilizá-las. 

Marchas e demonstrações 

Demonstrações em cidades importantes podem colaborar a expandir o apoio à sua causa e 

esclarecer os contornos da sua situação, mas também podem ser caras. Para que as 

demonstrações tenham grande impacto é importante envolver pessoas das cidades, e 

conseguir cobertura da mídia. No entanto, se as demonstrações forem manipuladas e se 

tornarem violentas, elas serão contraproducentes. Caso o governo proíba demonstrações de 

protesto, você pode organizar fóruns e vigílias. 

Talvez seja possível organizar uma longa marcha de uma comunidade ameaçada para a capital 

estadual ou nacional. Ou então uma greve de fome - embora isso deva ser bem planejado para 

gerar o máximo de benefícios e não arriscar a vida dos participantes. 

Peças de teatro ou fantoches 

Montar uma peça de teatro ou fantoches para ilustrar os efeitos da mineração pode ser uma 

ótima forma de comunicação, especialmente para populações não letradas. A trama pode ser 

simples: mostre os efeitos da mineração, compare o antes e o depois, as promessas e a 

realidade, evidencie as diferentes formas que as mineradores utilizam para enganar as 

pessoas, e os impactos das divisões geradas entre vizinhos e familiares. Este tipo de teatro de 

rua geralmente envolve uma ou duas pessoas que representam a comunidade, e uma pessoa 

que representa a empresa e/ou governo. Algumas das melhores peças de rua combinam 

comédia com drama sério. 

 

 

 

 

2G. Ação Direta 

Parte da sua luta pode envolver ação direta ou desobediência civil para impedir o processo de 

exploração, de compilação do EIA ou de avançar em outras formas. O objetivo é gerar tensões 

para que a empresa ou o governo seja forçado a reconhecer o problema. A ação direta é 

empoderadora, e pode aprofundar as conexões a um local ameaçado na comunidade de 

resistência. 

Bloquear acesso a estradas, greves de fome, e outras ações 

de desobediência civil têm sido utilizadas de maneira bem 

sucedida por comunidades organizadas no mundo todo. 

Escolha a opção mais adequada à sua situação. 
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Faça tudo o que puder para manter essas iniciativas não violentas, ainda que isso signifique 

precisar de mais tempo para atingir seus objetivos. Gandhi e Martin Luther King, entre outros, 

demonstraram a eficiência de ações diretas e da desobediência civil NÃO VIOLENTA, em que as 

pessoas se organizam e intencionalmente quebram leis consideradas injustas. A violência, na 

esmagadora maioria dos casos, é contraproducente, e só servirá para justificar o uso de 

violência contra você. Ela também pode voltar a ação pública contra a sua causa. Custos legais 

associados a atos violentos podem gerar uma grande perda de recursos para o seu caixa. 

As empresas podem tentar se infiltrar no seu grupo e encorajar ações violentas com o objetivo 

de desmerecer seu grupo e colocar você e os seus colegas na cadeia. Quando alguém sugerir 

ações violentas, pergunte a si mesmo quem é aquela pessoa e quais seriam suas motivações. 

A ação direta pode ou não funcionar dependendo do nível de apoio local e nacional ao projeto 

de mineração. Este é um assunto particularmente delicado em nossos tempos, em que o 

governo pode usar o termo “terrorista” (No Brasil, o termo “comunista” é frequentemente 

empregado para aqueles que se opõe a projetos de “desenvolvimento” e “progresso”) contra 

você. Se eles conseguirem que o rótulo cole, o poder do estado e dos militares pode esmagar a 

sua organização. Seus líderes podem ser presos ou sua campanha pode perder apoios 

essenciais. Caso o exército se envolva é melhor recuar até que você possua mais informações 

sobre a situação. 

Apesar dos riscos, certas vezes a ação direta pode fortalecer a oposição local, e se tornar um 

poderoso símbolo de resistência. O bloqueio de estradas e acessos às minas, ocupações, 

greves de fome, e outras formas criativas de desobediência civil têm sido utilizadas com 

sucesso por comunidades bem organizadas ao redor do mundo todo. Uma tática simples é a 

remoção de estacas, bandeiras e outros marcadores das empresas. 

Mantenha seu objetivo em mente e escolha a tática mais promissora para obter apoio ao seu 

movimento. Se você optar por seguir em frente com a ação direta, planeje com antecedência 

os detalhes. Todos os  envolvidos devem concordar com uma série de princípios comuns, de 

outra forma a mídia e a polícia podem focar na conduta de alguns poucos participantes ao 

invés da intenção original da ação. Seja cuidadoso com as pessoas com quem você trabalha - 

mantenha um olho aberto para provocadores. 

Aqui estão algumas questões preliminares que você deveria responder: O que precisa estar no 

lugar para conseguir os melhores benefícios (por exemplo, convidar membros da imprensa, 

observadores dos direitos humanos ou alguém político)? Quais são as possíveis consequências 

negativas, e o que pode ser feito para neutralizá-las ou mitigá-las? Quais são os resultados 

prováveis a curto, médio e longo prazo? Que atividades de seguimento devem ser 

implementadas para que as ações não sejam desperdiçadas? 

Se, após cuidadosa consideração, você decidir se engajar na desobediência civil, é importante 

treinar os participantes na prática da resistência não violenta. Para minimizar os impactos 

legais da ação direta, antes de qualquer iniciativa é absolutamente necessário realizar uma 

consulta legal - e é indispensável que seja ela forneça bom conselho legal. 

Durante a ação, tente manter seu espaço. Romper a união do grupo e correr pode derrubar o 

propósito da ação e colocar em risco outras pessoas. Não se coloque em uma posição de risco 
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a menos que você esteja pessoalmente disposto a enfrentar o perigo. De outra forma, escolha 

um papel menos arriscado na ação. 

Exemplos: Embora os autores não defendam os tipos de ação direta a seguir, a indicação de 

iniciativas bem sucedidas em situações específicas pode ser de grande ajuda: No México, 

manifestantes tomaram o maquinário da mineradora após a contaminação de um rio, e 

apenas o devolveram após a expulsão da empresa. Outra comunidade usou bloqueios de 

estradas para explicar a situação aos veículos de passagem. Outro grupo entregou um ultimato 

para a mineradora deixar a área em 24 horas, e então fechou as estradas e se recusou a 

alimentar os empregados da mineradora. No Chile, manifestantes removeram fisicamente os 

representantes da empresa, geólogos, o governador e sua comitiva e outras pessoas da área. 

No Equador, as pessoas locais queimaram duas vezes campos de mineração desocupados para 

dar ênfase à resistência. Veja Recursos J para mais orientações e exemplos. 

2.H. Caso a mineração avance ou já esteja 

ocorrendo 

Talvez não seja possível impedir o projeto, ou ele já esteja ocorrendo quando você começar a 

organizar a resistência. Contudo, com a ajuda de uma organização comunitária forte, 

independente dos interesses da mineradora, ainda é possível reduzir os impactos. 

Precauções a saúde 

Caso pareça que a mineração irá avançar, dê passos para a proteção da saúde da comunidade 

local. Identifique possíveis ameaças à saúde e estabeleça um sistema independente para 

monitorar os efeitos tóxicos dos contaminantes da mineração sobre a população local. Tente 

obter uma pesquisa inicial sobre a saúde humana e o meio ambiente (ar, água, solo, comida) 

para determinar os níveis de metais pesados, arsênico, cianeto e outros contaminantes 

potenciais da mineração que estão nos corpos hídricos. Garanta que isso seja feito de uma 

forma detalhada, precisa, e independente da empresa. Essas pesquisas irão permitir que você 

mensure - e talvez evite - os impactos das atividades de mineração. Elas fazem parte das 

responsabilidades fundamentais da empresa e também deveriam ser uma responsabilidade do 

governo - mas não espere que eles as realizem. Caso não sejam conduzidas por uma entidade 

de confiança, elas se tornam inúteis. Se possível, monitore o processo. 

Os membros da comunidade podem organizar um programa de análises para estabelecer 

níveis de base e monitorar parâmetros tais como a qualidade da água, partículas aéreas e 

indicadores de saúde. Essa é uma forma poderosa de manter as comunidades envolvidas no 

processo e informadas sobre os riscos, e também conseguir ligar os registros à atuação da 

empresa. As amostras podem ser analisadas localmente, ou com a ajuda de um profissional 

aliado. Detalhes na seção 2A. Qualquer plano para proteger a saúde deve estar conectado ao 

que as pessoas locais identificam e priorizam para suas próprias necessidades de saúde e 

acesso a tratamento médico. Suas vozes devem ser incorporadas a qualquer proposta de 

programa de saúde para garantir o seu sucesso. 
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Compensação 

Deveriam ser reservados fundos adequados para compensar as comunidades locais, 

destinados a problemas de saúde, mortes, perdas agrícolas, prejuízos à pesca, realocações 

forçadas, e a perda dos meios de vida causada pelos projetos de extração e seus outros 

impactos negativos. Contudo, isso quase nunca acontece. A ação legal pode ser de grande 

ajuda para o enfrentamento dos prejuízos. Pode haver também um escritório nacional de 

proteção ambiental que exija que as empresas recuperem as áreas antes de ir embora, mas 

sua eficiência depende da independência do órgão em relação ao projeto. 

Supervisão comunitária 

Para reduzir o grau de perturbação social (embora não seja possível impedi-la) uma forte 

organização comunitária é de grande ajuda para negociar melhorias em infraestrutura e 

serviços, contratações de novos funcionários da empresa (insista na consulta de registros 

policiais e na aprovação pela comunidade) e estabelecimento de novos negócios (recuse 

bordéis e bares). Também é possível exigir evidências de que promessas foram cumpridas (por 

exemplo, todos as perfurações de pesquisa foram tapadas), e exigir que a empresa 

implemente práticas de mineração mais respeitosas ao meio ambiente, utilize substâncias 

menos tóxicas, encontre locais mais apropriados para depósito de rejeitos, ou evite afetar 

certos recursos ou locais de importância espiritual. Caso um único comitê de supervisão 

elegido pela comunidade seja responsável pela negociação com a empresa, a mineradora terá 

menos oportunidade de dividir e conquistar, mantendo a comunidade fragmentada.  Isso 

também vale para outros grupos organizados, tais como as organizações de mulheres, projetos 

de conservação, ou um grupo que busca estabelecer uma “área de proteção municipal”. Se, 

por um lado, é possível que a empresa tente comprar ou intimidar os líderes, ainda assim é 

preferível ter um comitê de representantes da comunidade elegido democraticamente que 

permaneça independente e livre para denunciar irregularidades ou ilegalidades às autoridades 

apropriadas.  O poder deve ser mantido dentro das comunidades, preferencialmente nas mãos 

de residentes antigos. 

 

3. Conclusão 

O Sucesso é possível 

Enfrentar poderosas corporações transnacionais ou projetos de extração facilitados pelo 

estado pode parecer desanimador e ou mesmo uma perda de tempo. Contudo, há uma 

tendência global crescente de protestos de base, e há batalhas bem sucedidas por todos os 

lados. Com trabalho duro e persistência, as comunidades podem se defender de projetos de 

extração e os impactos podem ser reduzidos. Veja o Apêndice C para exemplos de resistências 

de sucesso. 

Compreenda e utilize o conceito do “Ponto de Virada”: grandes mudanças frequentemente 

surgem como correntes menores com reações pouco visíveis, e as ações parecem inicialmente 
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fúteis. Mas com persistência e esforço, a situação pode atingir um ponto crítico e subitamente 

guinar para a direção desejada, aparentemente de lugar nenhum. 

A batalha pode ser longa e difícil, mas vale a pena. A recompensa é a perpetuação da boa 

saúde da sua comunidade e do meio ambiente. 

NUNCA DESISTA! 

“Não existem métodos milagrosos para superar os problemas que encontramos, apenas os 

familiares: compreensão, educação, organização, ação - e o tipo de comprometimento que irá 

persistir apesar de fracassos, inspirado pela esperança de um futuro melhor.”(Noam Chomsky) 

 

Apêndice A: Táticas da empresa e 

medidas de resistência 
Está seção descreve as táticas empregadas por algumas empresas em certas fases ao longo do 

processo. Ainda que nem todas se apliquem à sua situação, é bom estar preparado para elas 

de antemão. 

Tática da empresa 1 - Visita com identidade falsa 

A empresa possui, ou está buscando obter, concessões, e envia um time para estudar a 

situação local. Eles querem descobrir o nível de conhecimento local entre a população e o grau 

de oposição. Eles começam a identificar pessoas locais chave na comunidade ou no governo 

local, com o objetivo de trazê-los para o seu lado. Eles podem chegar com uma identidade 

falsa (tais como posar como uma ONG ambiental ou social) buscando obter informações. 

Medidas de resistência 

Seja cauteloso com pessoas solicitando informações sem um bom motivo. Assegure-se de que 

estranhos sejam de fato quem eles afirmam ser - consiga informações sobre suas identidades, 

telefone e endereço para rastreamento. Escreva as coisas que eles estão oferecendo ou 

propondo. Caso eles estejam mentindo, você deve ser capaz de provar e expor a empresa. 

Caso você suspeite que possa se tratar de um projeto de mineração, estude a legislação para 

ver quais são as próximas etapas obrigatórias antes que eles retornem (ver Seção 2A). 

Tática da empresa 2 - Apresentação da empresa 

Depois de encontrar aliados locais, a empresa ou representantes do estado podem vir 

abertamente para se encontrar com o governo ou comunidade local com o intuito de 

conversar sobre o projeto, provavelmente marcando reuniões através de “amigáveis” 

governos locais ou representantes da comunidade. Há essa hora, pode ser que os 

representantes locais tenham recebido propostas de alguns benefícios, monetários ou outros. 
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Empresas de mineração geralmente têm suas apresentações feitas por pessoas que não 

possuem conhecimento técnico na área, que podem tecer afirmações técnicas que mais tarde 

descobriremos que não passavam de papo furado. Eles não mencionarão nenhum impacto 

negativo. Eles evitarão palavras alarmantes tais como “cianeto”- e em seu lugar empregarão 

eufemismos. Eles irão se utilizar de receios e inseguranças econômicas com o conhecido falso 

argumento “sua economia irá entrar em colapso sem este projeto!”. 

A empresa pode se vangloriar de que segue os acordos de melhores práticas, tais como os 

Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos. No entanto, nada disso possui 

fundamento: não existem mecanismos que forcem o cumprimento desses acordos. 

Medidas de resistência 

É de suma importância que a comunidade determine as condições das reuniões. NÃO PERMITA 

QUE ELES ASSUMAM A LIDERANÇA. Primeiro encontre-se com a comunidade para ver se há 

um acordo geral para permitir que a empresa realize a apresentação.  Depois disso, estabeleça 

as condições. É uma boa ideia dizer a eles que você irá gravar ou filmar a reunião. Questione 

qualquer um fazendo uma apresentação. Essa pessoa possui a educação e a experiência que 

dê suporte a suas afirmações técnicas? 

Você pode insistir para que alguém com experiência em mineração e impactos ambientais - 

não da mineradora - esteja presente. Se possível, consiga que alguém de outro local afetado 

pela mineração fale - idealmente, uma mulher que possa dar seu testemunho sobre os 

problemas de saúde e sociais.  Caso a empresa recuse as suas condições, será revelado quem 

eles realmente são. 

Durante a apresentação, confrontes previsões excessivamente otimistas. Faça perguntas 

difíceis. Antecipe argumentos e esteja preparado de antemão para refutar falsas afirmações 

através de fotos e/ou dados confiáveis. Por exemplo, questione o argumento de que “sua 

economia entrará em colapso sem nós”. Confronte o argumento de que é “perfeitamente 

seguro” com exemplos de outras minas semelhantes. 

Fale sobre os níveis de base (água, ar, solo, meio ambiente), e se necessário questione os 

dados apresentados. Mencione coisas como o cianeto e outras substâncias químicas utilizadas, 

radioatividade e recursos hídricos, e force-os a reconhecer esses problemas. Aponte mentiras 

defendidas pela empresa no passado, promessas quebradas e desvios de conduta, e mostre 

imagens. Você pode trazer a tona o provável panorama de doenças, drogas, perturbação 

social, águas e terras envenenadas. Aponte que a sua qualidade de vida, que pode ser 

destruída pelo projeto, vale muito mais do que o dinheiro. 

O representante da mineradora irá tentar evitar essas questões, mas ao fazer isso, as pessoas 

verão que eles não são honestos e abertos. Seu trabalho é tornar isto óbvio. 

Tática da empresa 3 - Consulta falsa 

Empresas podem utilizar as reuniões como parte da obtenção da aprovação do projeto pela 

comunidade - a “licença social” que eles precisam. Eles podem descrever apenas os aspectos 

positivos do projeto. Eles podem não dizer o objetivo real da reunião aos participantes, e 

então mais tarde afirmar que a comunidade deu seu consentimento ao projeto. 
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Medidas de resistência 

Impeça qualquer uso indevido de reuniões comunitárias pela empresa ou estado. Sempre que 

necessário, esclareça que a reunião não é para consulta, mas para informar a comunidade 

sobre o projeto, que é um passo necessário antes de qualquer consulta. A comunidade deve 

assumir a liderança e estabelecer suas próprias condições e regras para o processo. 

Consiga informações: mantenha suas próprias atas das reuniões, e solicite as atas registradas 

pela empresa. Consiga o máximo de informações sobre a empresa: nomes de representantes, 

endereços, telefones, origem, especificações sobre as concessões (códigos, limites e extensão 

física em hectares), uma lista das propriedades atingidas, comunidades e ativos dentro das 

concessões. Em outras palavras, aproveite a situação para conseguir informações úteis para 

você e para a sua comunidade. 

Se os representantes da empresa não podem ou se recusam a fornecer tais informações, pode 

ser estratégico suspender a reunião até que eles forneçam todas as informações que você 

precisa. A empresa deverá mostrar respeito às decisões tomadas pela comunidade. Peça aos 

representantes da empresa (publicamente ou por escrito) para atrasar a socialização do 

projeto entre 3 a 6 meses, ou até que a comunidade esteja bem informada sobre as 

implicações do projeto proposto. Isso evitará divisões precoces dentro da comunidade (uma 

das táticas favoritas da empresa). Enquanto isso, você e os seus colegas devem conseguir 

todas as informações disponíveis sobre a empresa e o projeto proposto, e apresentar para a 

comunidade. O processo de consulta deve ser permitido apenas quando todos os membros da 

comunidade estiverem plenamente informados. 

Tática da empresa 4 - Organização de um movimento falso 

A empresa pode negociar com um grupo que ela queira a seu lado, mas que não representa 

genuinamente os interesses da comunidade. Caso ela não consiga encontrar aliados, ela pode 

criar um novo grupo composto de pessoas que apoiam o projeto de mineração. Ou então criar 

uma estrutura paralela de governo, ou dar poder a uma liderança pró-empresa. Ou então 

simplesmente corromper o líder de uma organização já existente. 

A empresa pode fazer isso através de grupos de jovens, produtores rurais, religiosos, indígenas 

ou de mulheres.  Uma grande quantia de dinheiro pode se tornar imediatamente disponível 

para este novo grupo. No caso de projetos apoiados pelo governo, eles podem oferecer aos 

representantes locais trabalhos públicos almejados para que eles se unam ao seu lado. 

Esse grupo será o trunfo público da empresa, defendendo e apoiando o projeto, e 

implementando alguns de seus programas sociais (e financeiramente se beneficiando da 

presença da empresa).  Todas essas ações criam divisões e são utilizadas para desestabilizar as 

defesas da comunidade. Podem reduzir drasticamente o balanço de poder em uma 

comunidade. 

A empresa pode tomar essas iniciativas antes ou depois do EIA. Seus objetivos são (a) criar 

desconfianças entre a comunidade e (b) dar a legitimidade que a empresa necessita para 

convencer investidores, instituições financeiras, representantes do governo, e a opinião 

pública de que o projeto conseguia obter a “licença social” necessária. 



44 
 

Se a sua comunidade conseguir derrotar esta tática, a empresa e seu falso grupo podem então 

abordar comunidades próximas tentando voltá-las contra a sua comunidade, resultando em 

conflitos entre comunidades e aumento da pressão sob aqueles que resistem ao projeto. 

Medidas de resistência 

Você deve estar sempre um passo a frente e tentar atingir as pessoas influentes antes que a 

empresa as recrute. Forneça a eles informações confiáveis sobre o projeto proposto para que 

eles se unam ao seu lado. Se isso falhar, exponha qualquer conflito de interesse que possa 

existir ou outras razões para suspeita. Se possível, mostre que a mineradora foi desonesta no 

passado. Aponte que o interesse real da empresa é a extração de recursos para gerar lucros, e 

não o bem estar da comunidade. 

Antes que a empresa tenha a chance de criar uma organização falsa, eduque as pessoas da 

população sobre essa tática. Caso seja tarde demais para impedir, denuncie para o maior 

número de pessoas e organizações ao seu alcance para prevenir que a falsa organização assine 

contratos com outras organizações ou instituições do governo. Assegure-se de que os 

investidores da empresa, outras comunidades e representantes do governo estejam cientes de 

que as afirmações da falsa organização em nome da comunidade são falsas. 

Tática da empresa 5 - Trapaças para a assinatura de contratos 

A empresa pode mandar representantes para visitar casas de pessoas desempregadas, 

prometendo trabalhos com pagamentos altos caso eles assinem uma “ficha de inscrição” que 

na verdade é uma petição demonstrando o apoio ao projeto proposto, ou um acordo para 

vender a terra. Nas Filipinas, uma empresa de extração enganou um povo indígena fazendo 

com que eles assinassem uma folha de papel em branco, e mais tarde a utilizaram como 

“evidência” do consentimento ao projeto de mineração. Truques para conseguir assinaturas 

são outra forma de falsa consulta pública. 

Medidas de resistência 

Não caia nessa armadilha. Tenha cuidado antes de assinar qualquer coisa. Se as pessoas não 

puderem ler, consiga que alguém de confiança leia o documento para eles. NUNCA assine um 

papel em branco ou nada que possa ser modificado para mostrar apoio ao projeto de 

mineração. Assegure-se de que o texto descreva exatamente para quê a sua assinatura é 

necessária. Rubrique todas as folhas ou tire fotos das páginas assinadas. 

Tática da empresa 6 - Oferta de presentes, serviços, projetos ou 

empregos 

A empresa irá prometer empregos, serviços e projetos de infraestrutura tais como estradas, 

pontes, clínicas, escolas, bolsas de estudo e um médico/dentista que atenda em período 

integral. Ao oferecer empregos com salários altos (que geralmente duram por pouco tempo), 

eles podem neutralizar certos indivíduos influentes, disseminando ressentimento. Eles 

também podem distribuir presentes tais como computadores ou smartphones, diretamente ou 

através de uma organização ou fundação. 
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Essas iniciativas são especialmente sedutoras em comunidades negligenciadas pelo governo 

e/ou que possuem um alto índice de desemprego. Elas dividem a comunidade entre aqueles 

que querem aceitar as ofertas da empresa e aqueles que questionam sua generosidade. 

A medida que empresa começa a distribuir dinheiro, eles implantam suas ideias de 

desenvolvimento e riqueza, e as ligam à mineração. O dinheiro, nas palavras deles, é sinônimo 

de riqueza e, se você não possuir muito, é pobre. Geralmente isso causa profundas mudanças 

nos valores em comunidades rurais e indígenas que tradicionalmente valorizam muito mais a 

outros aspectos da vida do que o dinheiro - como a coexistência pacífica, um meio ambiente 

equilibrado e uma forte identidade cultural. 

Para um projeto com o apoio do estado, representantes do governo podem seduzir 

representantes locais oferecendo altas posições políticas ou obras públicas das quais eles 

possam assumir os créditos para ajudar sua permanência no poder. Há lógica por trás do 

ditado que afirma “o poder corrompe”. 

Medidas de resistência 

Antes que a sua comunidade aceite presentes da empresa, eles precisam refletir 

profundamente. A essa altura, você deve ter distribuído informações sobre a empresa e os 

impactos nocivos do projeto e obtido o apoio de aliados locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Relembre constantemente as pessoas de que projetos de extração geralmente 

trazem riqueza para poucos, pobreza em longo prazo para a maioria, perdas irreparáveis de 

valores culturais e sociais, sérios impactos à saúde, e degradação ambiental de longo prazo. E 

que seja lá o que a empresa esteja oferecendo, não vale as devastadoras perdas permanentes.  

Se as pessoas valorizarem o bem estar de sua comunidade em todas as dimensões - não 

apenas a econômica - eles irão se opor a falsa versão disseminada pela empresa de 

desenvolvimento e bem estar. 

Lembre sua comunidade de que enquanto algumas promessas são mantidas (pelo menos no 

início), muito não são cumpridas. Quando se tornam caras demais, as promessas de reassentar 

pessoas cujas casas foram severamente impactadas pelas minas são abandonadas. 

É de suma importância deixar as pessoas conscientes de que se trata de uma estratégia de 

empresa para dividir a comunidade e, dessa forma, facilitar o avanço do projeto. Seu desafio é 

assegurar que todo membro da comunidade compreenda que, ao aceitar tais coisas, estará 

ajudando a empresa a atingir sua meta final: extração, com a consequente devastação da 

comunidade. 

Quando as funções e serviços dos governos locais são substituídos pelas mineradoras, isso cria 

uma dependência nos bens e serviços fornecidos por elas, estimulando a corrupção, e torna a 

comunidade propensa ao colapso quando a empresa eventualmente for embora. Tente 

conseguir que os governos nacional, estadual e local forneçam serviços ou a infraestrutura 

oferecida pela mineradora - fornecer serviços públicos é responsabilidade do governo! 

Táticas da empresa 7 - Táticas de bloqueio 

Quando as minas estão localizadas em locais remotos ou de difícil acesso, é comum que as 

empresas bloqueiem os caminhos às suas operações e impeçam a entrada de grupos de 
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supervisão comunitários. Elas impõem lentas checagens de segurança, ou exigem que os 

cidadãos assistam a longas apresentações de relações públicas ou segurança. Ou então 

simplesmente proíbem completamente o acesso às áreas do projeto. Essas táticas possuem a 

intenção de esgotar o escasso tempo disponível pelos grupos de supervisão para que pouco 

trabalho de campo seja feito, como observações, amostragens, e medições. 

Medidas de resistência 

Lembre que as concessões de mineração geralmente não incluem direitos à superfície. Caso 

lhe recusem acesso a certas áreas, fale com os donos da terra e consiga a permissão deles. 

Familiarize-se com o seu direito legal e constitucional de liberdade para ir e vir, informe-se, e 

conteste os empregados da mineradora com livros de direito e regulamentos em mão. 

Tática da empresa 8 - Infiltração e vigilância 

Se a soma de dinheiro em jogo for alta o bastante, a empresa (ou estado) pode recorrer à 

espionagem para descobrir seus planos e ações. Eles podem instalar câmeras de vídeo 

escondidas ou equipamentos de gravação para monitorar locais chaves e reuniões. Eles podem 

gravar conversas telefônicas e interceptar mensagens de e-mail. 

Eles podem recrutar ou plantar espiões para reunir informações contra você. O espião pode se 

torna um membro central do seu grupo, juntando-se a ações de protesto e coordenando 

reuniões de ação. Geralmente o espião está lá para conseguir informações, mas algumas vezes 

o espião pode empurrar ações para o grupo (geralmente ilegais) que irão prejudicar sua 

reputação ou levar os líderes do movimento para a cadeia. 

Medidas de resistência 

Quando estiver discutindo assuntos delicados, use o modo de comunicação mais seguro 

disponível, tal como encontros pessoais em locais de improvável monitoramento pela empresa 

ou estado, e apenas com pessoas que você confia. Linhas fixas de telefone são mais seguras do 

que celulares, mas não completamente. E-mails não são seguros. Existem programas para 

criptografar textos de e-mail. Eles são mais seguros do que os e-mails comuns, mas ainda não 

são 100% seguros. Em alguns casos, um serviço como o privnote.com é a melhor opção. Ao 

compartilhar digitalmente documentos importantes, é melhor enviar como PDF criptografado, 

ou então utilizar o Privnote (Recursos K). 

Tática da empresa 9 - A empresa afirma que não adianta lutar 

A empresa pode alegar que, dado sua grande influência e poder, toda resistência é inútil. Eles 

podem afirmar que podem esperar anos para iniciar as atividades. Podem dizer que se você 

vencer a batalha com eles virá outra empresa ainda pior. “Vocês estão melhor conosco”, eles 

dizem. Tais afirmações não possuem fundamento. 

Medidas de resistência 

Essa é uma tática psicológica para desencorajar as lideranças da comunidade, criar um 

ambiente de pessimismo, e fazer com que as pessoas desistam da causa. Não permita que te 

façam de bobo! 
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Deixe-os saber que qualquer outra empresa enfrentará a mesma oposição que você montou 

para eles, e que eles estão lidando com comunidades cujo conhecimento e resistência está 

crescendo cada vez mais. Desenvolva continuamente ações de resistência e relate-as para a 

mídia nacional e internacional. A liderança compartilhada reduz o estresse da batalha 

prolongada. 

 Não se esqueça: ainda que a luta prolongada possa ser exaustiva para a comunidade, também 

gera grandes prejuízos para a empresa. Investidores e instituições de financiamento podem 

hesitar em investir em um projeto controverso e envolto em problemas sociais. 

Tática da empresa 10 - Processos legais e acusações falsas 

Se a empresa (ou estado) se sentir ameaçada pela resistência, ela pode começar a utilizar 

táticas mais agressivas, tais como processos e acusações falsas para prender líderes da 

resistência. 

Com o objetivo de minar publicamente a credibilidade de líderes da oposição, eles podem 

espalhar falsos rumores ou inventar crimes que resultam em julgamentos criminais - por 

exemplo, pagando a alguém para dizer que foi roubado ou assaltado por um líder da 

resistência, ou pagando garotas para afirmar que foram abusadas. A intenção deles é tirar as 

lideranças do caminho, pressionando a comunidade para que aceite o projeto de mineração, e 

intimidando ativistas contra a mineração de outros lugares. Em países onde os tribunais não 

são imparciais, é mais fácil para eles incriminarem a resistência. 

Ou eles podem registrar processos para intimidar oposições locais e forçá-los a gastar tempo 

em dinheiro se defendendo juridicamente. 

Medidas de resistência 

As lideranças precisam ter cuidado pra não cair nessas armadilhas. Consiga um bom advogado 

desde o início, e tente formar alianças próximas com organizações internacionais bem 

conhecidas como a Anistia Internacional, Testemunha Global (Global Witness) ou o 

Observatório de Direitos Humanos (Human Rights Watch), para que a empresa saiba que, se 

você for levado, eles também terão de lidar com essas organizações. Processos legais podem 

ser bem desgastantes, então se assegure de que você e os seus colegas não criem pretextos 

legais para levá-los ao júri. 

Denuncie o uso fraudulento do sistema judicial para organizações nacionais e internacionais e 

para entidades estaduais de relevância, mesmo que elas sejam cooptadas. 

Tática da empresa 11 - Forças de segurança, paramilitares, 

espancamentos, ameaças de morte 

Em face de grande oposição, as empresas podem contratar firmas de segurança para reprimir 

a resistência. Geralmente elas possuem apenas a intenção de intimidar, mas o passo seguinte 

com frequência é a para militarização ou militarização - um estágio muito sério da luta, que 

pode gerar espancamentos, tortura, estupros e mortes. O governo também pode utilizar a 

polícia ou militares para intimidar pessoas e forçá-las a aceitar o projeto. 
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Medidas de resistência 

Caso você suspeite que isso possa acontecer, divulgue a ameaça com antecedência. Muitas 

comunidades e governos vão rejeitar a presença de paramilitares ou a forças de segurança 

privadas. Confira se essas empresas de “segurança” são legítimas. As organizações de direitos 

humanos podem ser capazes de acessar informações sobre elas que você talvez não consiga. 

Esteja preparado para documentar as atividades deles e refutar afirmações falsas pela 

empresa, governo, ou polícia com fotos, vídeos, áudios, e outros dados confiáveis. Denuncie 

imediatamente ameaças a organizações de direitos humanos nacionais e internacionais, e 

para entidades estaduais relevantes, ainda que elas sejam cooptadas. Peça para que elas 

visitem periodicamente a sua área e produzam relatórios que você possa utilizar em todas as 

instâncias para denunciar as ações da empresa. Tente conseguir que observadores 

internacionais vivam na comunidade e registrem comportamentos ilegais e/ou agressivos. 

Criar grande visibilidade da mídia local, nacional e internacional irá desencorajar 

grandemente este tipo de comportamento. 

Se as forças do governo estiverem envolvidas, tente obter cópias de contratos entre eles e a 

empresa (talvez através de um defensor público, um parlamentar amigável ou a corte de 

justiça). Divulgue-as junto a vídeos de ações da polícia ou do exército. 

Caso lideranças importantes recebam ameaças de morte, pode ser que eles precisem ser 

protegidos em tempo integral por outros membros da comunidade. Você pode buscar 

medidas de proteção com antecedência caso possa provar as ameaças; isso pode forçar o país 

a pôr em prática tais medidas de proteção, e também ajuda a divulgar as ameaças, 

potencialmente prevenindo crimes.  Uma campanha de cartas internacionais também pode 

proteger os líderes da comunidade. Contudo, se as ações de resistência forem vistas como 

violentas, pode ser difícil conseguir este tipo de apoio. 

Nesse ponto, você já deve ter conseguido compartilhar a liderança entre diversas pessoas (ou 

pelo menos, feito com que pareça que ela está dividida), para evitar um único alvo para 

sequestros, prisões ou ainda pior. Talvez não seja bom divulgar quem elas são.  Você pode 

precisar organizar rondas em sua comunidade (com câmeras) para alertar toda a comunidade 

e impedir as ameaças. 

REGISTRE CUIDADOSAMENTE ABUSOS E ILEGALIDADES.  Mantenha notas, atas de encontros, 

cópias de documentos, fotografias - qualquer coisa que você possa utilizar mais tarde em 

tribunais, para denunciar e/ou desacreditar a empresa, ou provar violações de direitos. 

MATENHA SEMPRE CÓPIAS RESERVAS de papéis importantes e/ou arquivos de computador em 

um local seguro (ou em vários locais seguros). 

Tática da empresa 12 - A empresa retorna 

Caso você tenha sucesso nos seus esforços de impedir o projeto, a mesma empresa ou uma 

empresa diferente pode retornar mais tarde para tentar entrar novamente, talvez utilizando 

táticas diferentes ou com parceiros novos. 

Medidas de resistência 
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Esperamos que da próxima vez você já saiba que alianças fazer para facilitar o trabalho, 

incluindo bons advogados, organizações de direitos humanos e legisladores amigáveis. 

Mantenha-se alerta para atividades preliminares que possam indicar outra ameaça, e tente 

impedi-las antes que elas ganhem corpo. Consulte a internet com frequência em busca de 

informações importantes (várias ferramentas de busca na internet oferecem alerta de notícias 

através do uso de palavras-chave). Mantenha a sua página na internet atualizada, ressaltando 

os riscos de investimento. Se você tiver notícias de uma empresa interessada em comprar as 

concessões, escreva para os principais investidores imediatamente, apontando possíveis 

problemas no investimento (risco de tumultos sociais, tomada de instalações do projeto, 

possíveis espécies protegidas impactadas, oposição das comunidades locais e/ou governo 

local, etc). Escreva também para a própria empresa 

Apêndice B: Apoio do estado à 

extração 
Governos nacionais com frequência enxergam a extração como um caminho fácil para o bem 

estar econômico e ativamente promovem e desenvolvem a mineração e outros projetos de 

extração. Os custos para as comunidades, a saúde das pessoas, e o meio ambiente não entram 

em seus cálculos. O apoio do estado pode incluir uma ampla gama de atividades: políticas 

favoráveis de investimento (incluindo uma proteção deficitária aos trabalhadores da 

comunidade e ao meio ambiente); subsídios e apoios econômicos; assédio, marginalização, ou 

criminalização de críticos e ativistas, posse total ou parcial do projeto pelo estado, ou 

parcerias. 

Em alguns casos, a posse pelo estado (nacionalização) pode ajudar a identificar a mineração 

como uma atividade de interesse nacional, tornando mais fácil para o governo passar por cima 

dos interesses da comunidade. Em outros casos pode ajudar a assegurar que o 

desenvolvimento esteja de fato a serviço do interesse público e esteja sujeito a algum grau de 

controle e prestação de contas. Empresas estatais podem ser obrigadas a maximizar a oferta 

de empregos, e fornecer serviços públicos e infraestrutura. 

O que esperar 

A menos você que tenha prova do contrário, seja cético tanto a respeito do estado quanto da 

empresa. Em muitos países, ambos irão tentar convencê-lo de que o projeto é necessário para 

o bem estar de sua região e do seu país, ambos prometerão diversos benefícios e empregos, 

ambos irão menosprezar os impactos sociais e ambientais do projeto, e  ambos farão o que 

puderem para neutralizar a resistência ao projeto. Há também diferenças importantes: com o 

estado, você não está enfrentando apenas uma empresa, mas também a entidade de que você 

supostamente faz parte. Trata-se de um desafio completamente diferente e, portanto, é 

preciso utilizar estratégias diferentes. 

Há outros fatores que vão influenciar o que você pode esperar, e também qual a melhor forma 

de prosseguir. Por exemplo, quanto comprometimento político existe em relação à extração? 
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Seja verdade ou não, com que força o governo argumenta que o equilíbrio das contas 

nacionais depende do fornecimento de recursos naturais a preço baixo? Que ramos do 

governo apoiam o desenvolvimento com base na extração, quais os que apoiam as 

comunidades e o meio ambiente, e quais são suas forças e fraquezas? Que provisões estão 

contidas nos acordos de investimento bilateral, acordos de livre comércio, ou outros acordos 

que o seu governo pode ter assinado com governos estrangeiros cujas empresas estão 

interessadas no seu território, fornecendo às empresas influência adicional sobre o governo? 

Esses fatores podem aumentar fortemente a pressão sobre o país para que este permita 

projetos de extração, independentemente dos seus custos humanos, culturais, sociais e 

ambientais. 

Em geral, caso você viva em um país assolado por algumas ou muitas das condições acima, eis 

o que você pode esperar: 

 Rápida aprovação de documentos como o EIA, apesar das informações incorretas e 

inadequadas que eles possam conter. 

 Pedidos de informação sobre o projeto sendo “perdidos”, ou então a exigência de 

submeter novamente seu pedido por incontáveis vezes (ou então entregues como se 

fosse “um presente”). 

 Aumento repentino de obras públicas (estradas, educação, clínicas, fornecimento de 

água) para assegurar o apoio da comunidade ou facilitar o projeto. Eles podem ser 

executados diretamente pelas empresas de mineração ou então por ONGs. 

 Informações e consultas limitadas e geridas de tal forma que garantam a aprovação. 

Dependendo da importância do projeto para o estado e/ou o grau de resistência, você poderá 

encontrar o seguinte: 

 Orquestração de campanhas difamatórias 

 O uso de vigilância para coletar informações contra você. 

 Detenções e encarceramento de lideranças importantes sob falsas acusações (terrorismo, 

sabotagem) com a cumplicidade dos júris e da corte local. 

 Tentativa de colocar indivíduos a favor da mineração em posições de poder político. 

 Expropriação de propriedades chave. 

 Militarização das zonas de extração com a seguida erosão das liberdades civis. 

Quanto menos separados os poderes em um país, mais perigosa a situação pode ser tornar. 

Ameaças, abusos, e mesmo assassinatos contratados pela empresa ou cometidos por capangas 

“independentes” a favor da mineração podem não ser investigados ou punidos. Em casos 

extremos, o próprio estado pode se envolver em desaparecimentos, torturas ou matanças. 

Seu governo pode empregar outras táticas na esperança de neutralizar a oposição. Ele possui 

toda a força policial e outras forças de segurança a sua disposição, assim como o exército., 

inteligência militar, ministérios do governo, escritórios de impostos, e outras instituições 
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prontas para aplicar pressão quando necessário. Um exemplo é a auditoria agressiva de 

impostos. 

Em todos os casos, você será lembrado de que está lutando contra a mesma entidade que faz 

as leis, emite autorizações, fornece segurança, recolhe impostos, e que também é responsável 

pela proteção de suas liberdades civis e direitos, controle das atividades industriais e pela 

proteção do meio ambiente. Em resumo, aquele que faz as leis e é responsável por processar 

aqueles que a violarem - e também pode violar as suas próprias leis, mostrar desleixo para 

garantir que elas sejam cumpridas, ou se engajar diretamente em atividades criminais. 

Há também o efeito psicológico em indivíduos, que podem se sentir impotentes ao saber que 

agora estão lutando contra o estado e todas as suas instituições. 

O que fazer 

Será muito difícil não sentir vontade de desistir ao enfrentar um adversário aparentemente tão 

monstruoso. Mas mantenha sua força e determinação - não dê espaço ao sentimento de 

desesperança que pode crescer devagarinho. Você pode ser encorajado por duas coisas: (1) 

todo adversário possui seu calcanhar de Aquiles, e (2) a história está repleta de casos como o 

de Davi e Golias, em que algumas pessoas puderam triunfar sobre forças aterradoras. O 

sucesso da luta contra o “Apartheid” na África do Sul, a batalha da Índia por independência, e 

o movimento pelos Direitos Civis nos EUA são alguns exemplos. Você e a sua comunidade 

podem aprender e serem inspirados por outros movimentos de resistência à mineração de 

sucesso. Veja exemplos no Apêndice C-11. 

Há medidas que você pode tomar, mesmo ao estar em grande desvantagem. Muitas delas são 

descritas ao longo deste manual, mas outras irão gerar resultados mais proeminentes. Lembre-

se da regra número um ao enfrentar grandes interesses: a batalha não pode ser conduzida 

apenas em uma única frente - você deve desenvolver ações múltiplas. 

Caso um projeto de extração com o apoio do estado ameaçe a sua comunidade, suas 

estratégias dependerão em grande parte da situação política do seu país. Se, por exemplo, 

você estiver vivendo em um país com liberdades civis limitadas, balanço de poderes fraco ou 

inexistente, corrupção desenfreada e impunidade para os representantes do governo, a luta 

será muito mais difícil. 

Apoio nacional: A obtenção de forte apoio ao nível nacional, especialmente na capital, pode 

provar ser a forma mais eficiente de remediar o desequilíbrio de poder. Isso significa 

estabelecer contato com grupos diversos, realizar discursos e palestras pela cidade (não 

subestime as universidades) e visitar organizações ambientais e de direitos humanos em seu 

país. Trabalhe para criar uma rede de voluntários na capital nacional para ajudar a divulgar sua 

mensagem, fazer denúncias e ajudar nas redes sociais. 

Caso o legislativo do seu país possua uma comissão de direitos humanos, pode valer a pena 

entrar em contato com eles para descobrir sua receptibilidade para receber e agir sobre 

denúncias de violações de direitos humanos. Se a comissão for formada majoritariamente por 

membros do partido no poder, talvez não tenha validade, e você pode tentar recorrer 

diretamente a um membro amigável dessa comissão. Com o apoio de uma organização de 
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direitos humanos amplamente conhecida, ele ou ela poderão criar visibilidade para o caso 

dentro do legislativo. Essa tática também se aplica a outras entidades de direitos humanos, 

que podem te ajudar a denunciar abusos do governo. Mais uma vez, o resultado dependerá 

em grande parte do grau de liberdade dessas entidades. Você ainda terá que trabalhar duro 

para fornecer argumentos e documentações necessárias. Conselho e assistência legal são 

essenciais. 

Mídia: O governo irá utilizar a mídia do estado e pressionará outras mídias para promover a 

perspectiva pró-indústria. Eles podem acusar chamar um que se oponha ao projeto de 

terrorista ou desordeiro anti desenvolvimento, ou mesmo de traidor. Nesse cenário, você 

precisará contar com alguma cobertura de mídia amigável. Convença jornalistas 

independentes a cobrir e reportar a verdade. Isso talvez envolva a formação de um grupo de 

apoio na capital do país para ajudar a manter contato constante com a mídia e garantir a 

versão da história da comunidade seja ouvido. 

Não subestime o poder das mídias sociais! Consiga voluntários e forneça-lhes informações (e 

fotos quando possível) regularmente. 

Apoio internacional: Quando o próprio estado, diretamente ou através de empresas estatais, 

viola direitos humanos ou causa devastação ambiental, o papel de organizações de direitos 

humanos nacionais e internacionais de prestígio é de importância especial. As organizações 

nacionais com que você trabalha devem possuir fortes laços com respeitadas organizações 

internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch, Amnesty International, 

Global Witness, Survival International, ou FIDH (Federação Internacional de Direitos Humanos), 

etc. Mantenha as organizações informadas sobre violações de direitos humanos, e peça para 

que elas monitorem a situação pessoalmente, se possível. Da mesma forma, entre em contato 

com organizações de conservação internacionais respeitadas (especialmente se as 

organizações nacionais tiverem sido cooptadas pelo governo) e peça ajuda para divulgar o 

perfil de ameaça ambiental do projeto. Em ambos os casos, a violação ou degradação deve ser 

bem documentada por fotos, vídeos e outros meios. 

Tribunais Internacionais: Quando o próprio governo viola direitos humanos, e quando for 

impossível conseguir uma audiência justa em seu país, a melhor alternativa pode ser esgotar 

nacionalmente a abordagem legal o mais rápido possível, e então levar o seu caso para 

tribunais internacionais. Pese os prós e contras, pois isso pode significar gastar mais recursos 

do que você tem disponível. As decisões dos tribunais internacionais de direitos humanos não 

são vinculativas, portanto as empresas e governos podem simplesmente ignorá-las. 

Essas são apenas sugestões; as especificidades de cada país irão determinar quais estratégias 

funcionam melhor para cada caso. Empregue as ações que você acredita que irão funcionar 

melhor. 
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Apêndice C: Exemplos 

Exemplos de Impactos da Mineração 

Papua do Oeste, Nova Guiné: A destruição da área de mineração de ouro e cobre de 

“Grasberg” é tão grande que você pode vê-la do espaço. 

Filipinas: Povos indígenas foram retirados de suas casas sob a mira de armas por guardas 

contratados por uma mineradora canadense. Resíduos tóxicos de mineração foram 

derramados, inundando e destruindo as áreas agrícolas ao longo do rio Mogpog. O 

desmatamento causado pela mineração de grande escala causou tanta destruição que os 

governos de diversas províncias baniram essas atividades acima de certas altitudes. Em uma 

área, residentes indígenas que venderam suas terras para dar espaço para a mineração 

perderam seu dinheiro por conta de trapaças. 

Guiana: Uma mina de ouro derramou 4.5 milhões de metros cúbicos de material contaminado 

por cianeto no rio Essequibo. Decretaram oito quilômetros do rio como zona de desastre 

ambiental. 

Rússia: Gases tóxicos da fundição de níquel “Norilsk” contamiram 350.000 hectares de 

florestas. 

Peru: Em La Oroya, a maioria dos residentes foi contaminada por gases tóxicos de uma 

fundição - chumbo, cádmio, arsênico e dióxido de enxofre. 99% das crianças na área possuem 

níveis perigosos de chumbo na corrente sanguínea (uma condição irreversível). A mineração 

artesanal têm criado problemas, desde o crime organizado, corrupção política até negociações 

no mercado negro. Os mineradores ilegais se embrenharam profundamente na selva 

Amazônica, e estima-se que 30 a 40 toneladas métricas de mercúrio altamente tóxico, usados 

na extração de partículas de ouro, sejam despejadas no ambiente anualmente. 

Chile: A poeira contaminada por material tóxico soprada de uma mina de cobre forçou a 

realocação forçada de toda a cidade de Chuquicamata. 

Equador: Em Intag, centenas de policiais foram utilizados pela mineradora estatal para 

dispersar manifestantes e ilegalmente prender um dos principais ativistas. 

Canadá: O rompimento de uma barragem na mina de cobre “Mount Polley”liberou muitos 

milhões de metros cúbicos de água, rejeitos e lama tóxica com arsênico, níquel e chumbo em 

rios e córregos, causando grande destruição ambiental. 

Exemplos de resistências de Sucesso 

As histórias de resistência de sucesso a seguir, que utilizaram muitas das táticas discutidas 

neste guia, ocorreram até meados de 2015. 

1. Guatemala: Após três processos legais arquivados contra a HudBay Minerals, alegando 

assassinatos e estupros em gangue executados pela empresa de “segurança” da mineradora, a 
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HudBay foi forçada a vender a mina “Fenix”por 1/4 do valor da compra. Os processos ainda 

estão correndo. 

2. 2. El Salvador: Apesar da enorme pressão da mineradora, alguns governos estão ouvindo 

suas pessoas. A pequena nação de El Salavor respondeu a preocupação popular com a 

mineração; três presidentes sucessivos não concederam nenhuma permissão para as 

mineradoras, apesar do elevado preço de mercado do ouro e do argumento que a mineração 

de ouro poderia impulsionar o crescimento econômico em curto prazo. Isso foi amplamente 

aplaudido, mesmo em comunidades que poderiam obter alguns empregos relacionados a 

mineração. 

A maioria das pessoas do país obtém água de grandes rios, e a mineração de ouro 

invariavelmente polui rios e as bacias próximas. A oposição a mineração de céu aberto surgiu 

após um “acidente” ambiental que levou ao fechamento de uma mina. Comunidades locais se 

educaram sobre a mineração de ouro, inclusive através de visitas à comunidades afetadas em 

países vizinhos como Honduras e Guatemala. A organização local levou a organização nacional, 

que criou um movimento nacional envolvendo uma ampla gama de organizações, como 

lideranças da Igreja Católica. Eles agora pedem o banimento permanente da mineração. 

3. Romênia: A mina Rosia Montana teria sido a maior mina a céu aberto de ouro na Europa. 

Contudo, por muitos anos organizações de produtores rurais, universidades e outros grupos se 

uniram para impedir que o projeto fosse adiante. Um aspecto importante dessa resistência foi 

o uso das redes sociais para mobilizar dezenas de milhares de opositores à mineração. 

4. Peru: Em 2005, a corporação Manhattan Minerals anunciou planos para construir uma 

gigantesca mineração a céu aberto de ouro e cobre em Tambogrande. Quase metade da 

população teria sido deslocada. Contudo, membros da comunidade estavam determinados a 

proteger a pureza de seus recursos hídricos, suas colheitas de manga, limão e mamão, e sua 

forma de vida. Após algumas manifestações - algumas delas com dez mil pessoas -, bloqueios 

de estradas, e um referendo popular rejeitando as propostas da empresa, a mineradora 

finalmente desistiu de seus planos. 

5. Peru: Uma mulher indígena peruana, Máxima Acuña de Chaupe, recusou se a permitir que 

uma empresa multinacional converte-se suas terras em uma mina de ouro a céu aberto. 

Quando a empresa tentou comprar suas terras em 2011, ela se recusou, determinada a 

proteger o ambiente e o lar de sua família. “Eu posso ser pobre. Eu posso ser analfabeta. Mas 

sei que os lagos de nossas montanhas são nosso verdadeiro tesouro”, ela disse aos repórteres. 

“Eles esperam que nós nos sentemos em silêncio enquanto envenenam nossa terra e nossa 

água?” 

Ela e a sua família enfrentaram múltiplas tentativas violentas de despejo pela empresa, 

auxiliados pela policia e por soldados peruanos - um caso de espancamento deixou a ela e a 

sua filha inconscientes e mandou seu filho para o hospital. Isso gerou o escândalo e trouxe 

apoio de organizações regionais e internacionais. 

Quando Acuña de Chaupe recusou-se a entregar suas terras, Yanacocha processou a sua 

família sob a acusação de estarem ocupando ilegalmente suas próprias terras. Um juiz 

sentenciou quatro membros de sua família a dois anos e oito meses de prisão por não 
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desocuparem as terras, e ordenou que pagassem quase dois mil dólares em penalidades. 

Contudo, no final, uma apelação à corte legal anulou todas essas sentenças. Essa decisão legal 

se tornou um marco para a resistência local ao saque das multinacionais. 

A mineradora Conga, uma extensão de Yanacocha, cujas ações são majoritariamente detidas 

pela mineradora Newmont, enfrenta ampla oposição popular na região, que têm protestado 

através de passeatas e greves gerais. 

6. EUA: O Estado de Winsconsin desafiou a indústria da mineração a dar um exemplo de mina 

de sulfatos metálicos que tenha sido operada com sucesso e fechada sem a poluição do meio 

ambiente. A indústria da mineração foi incapaz de apresentar sequer um exemplo. Os 

reguladores do estado também buscaram exemplos e foram incapazes de encontrar o registro 

de sequer uma operação de sucesso, o que confirmou a falta de um bom histórico ambiental 

da indústria. 

Como resultado, em 1997, o legislativo estadual de Winsconsin aprovou a Lei de Moratória da 

Mineração, que limita a mineração a casos em que possa ser provado, através do exemplo de 

uma mina em operação, que a mina proposta não contaminará a água, seja durante a 

operação ou nos 10 anos após seu fechamento. Com efeito, essa moratória paralisou a 

mineração em Winsconsin. 

7. Índia: o vilarejo Nimmalapadu em Andhra Pradesh é uma área agrícola marcadamente tribal 

de terra fértil. A empresa indiana Birla Periclase recebeu uma permissão para extrair calcita em 

120 acres de Nimmalapadu em 1987, e o governo estadual adquiriu terras para construir uma 

nova estrada para o local do projeto. A tribo dos Advasis temia os impactos negativos da 

mineração ao meio ambiente (desmatamento, morte de animais silvestres), à economia 

(contaminação do solo, poluição das água) e a sociedade (desalojamentos forçados, perda de 

terras, revolta social), e se mobilizou para impedir a mineração. Eles organizaram protestos nas 

ruas, bloquearam a construção da nova estrada, e registraram ações legais. Após 10 anos de 

luta, a corte decidiu que o estado não possuía o direito de garantir permissões na área, e que 

apenas sociedades cooperativas geridas em conjunto às tribos poderiam minerar em tais 

áreas. O projeto foi cancelado. 

8. Índia: Na província de Odisha, em 2003, a empresa Vedanta Resources (UK) assinou um 

acordo com o governo da província para construir uma refinaria de alumina e uma 

termoelétrica a carvão no distrito de Kalahandi. O Ministério do Meio Ambiente permitiu o 

projeto baseado na declaração de que ele não afetaria as áreas de floresta. O projeto 

demandaria anualmente milhões de toneladas de bauxita, que seria obtida nas colinas 

próximas de Niyamgiri. 

A oposição se mobilizou e foram incluídos grupos indígenas e comunidades tradicionais, 

organizações locais e internacionais ligadas ao meio ambiente e a justiça, comunidades 

afetadas e grupos etnicamente discriminados. Os protestos envolveram ações coletivas, ações 

legais, campanhas públicas, ativismo baseado na mídia, bloqueios, referendos, e apelos 

religiosos (a colina Nyiamgiri é sagrada para a tribo indígena local). Tudo isso gerou a 

supressão violenta de manifestantes. 
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Houve um processo de litígio que durou 10 anos. Houve manifestações nas reuniões de 

acionistas da empresa Vedanta, em Londres. Finalmente, em 2013, a Suprema Corte da Índia 

aplicou o Ato de Direitos Florestais pela primeira vez, afirmando que cabia às comunidades 

locais decidir se o projeto deveria avançar ou não. A esmagadora maioria da população local 

rejeitou o projeto proposto. O argumento de que o local era sagrado foi decisivo no final. 

Dessa forma, foi criado o primeiro precedente para um referendo ambiental que decidiria 

sobre um projeto de mineração na Índia.  

Ainda que a refinaria em Lanjigarh tenha sido construída, ela depende da bauxita trazida por 

trem e caminhão de áreas distantes, o que impede a sua operação plena. A Vedanta perdeu 

dez milhões de dólares em sua mina. 

9. Turquia: Localizada no distrito de Turgutlu, a mina de níquel Caldag está sobre a maior 

reserva de níquel do país. Contudo, a área é ainda mais valorizada por conta de seu solo fértil e 

agricultura pujante. 

Em 2007, uma empresa europeia se moveu para começar a minerar, e foi então que o distrito 

se organizou e iniciou a luta para fechar a mina. A mina ameaçou perigosamente florestas, 

recursos hídricos, ar puro e ricas terras agrícolas, assim como a saúde humana e animal. A 

lixiviação ácida do processo afetaria não apenas Turgutlu, assim como os distritos e províncias 

vizinhas. 

“Quando o poço de teste deles transbordou, nossas galinhas e gansos morreram”, disse uma 

dona de casa na região. “A empresa pagou altos preços pela terra, mas agora os locais se 

recusam a vender. A empresa não nos disse a verdade.” 

A questão rapidamente se tornou regional, e então um conflito nacional. A luta conquistou o 

apoio da Fundação Turca de combate à erosão do Solo, Reflorestamento e Proteção de 

Hábitats Naturais (TEMA, sigla em turco) que levou o conflito ao nível nacional e internacional. 

O movimento envolveu proprietários rurais, organizações de justiça ambientais, profissionais 

especialistas, grupos religiosos e ONGs nacionais e internacionais. As táticas empregadas 

incluíram ativismo baseado em mídias, petições, manifestações nas ruas, ativismo judicial e 

campanhas públicas. 

Finalmente, a empresa abandonou os esforços. Em 2012,  o projeto foi paralisado oficialmente 

de uma vez por todas e o conflito terminou. A batalha continua para prevenir a mineração de 

níquel em qualquer lugar na região. 

10. Equador: duas vezes, ativistas comunitários forçaram corporações transnacionais a 

abandonar os planos de criar uma mina de cobre a céu aberto na região de Intag. A DECOIN, 

uma ONG ambiental local, foi a principal organização a enfrentar a ameaça. 

A empresa utilizou paramilitares, mas os ativistas filmara e fotografaram o encontro violento - 

um grande erro da empresa. As fotos e vídeos foram amplamente divulgados e utilizados em 

vários documentários. 

O governo local aprovou uma lei declarando o município como sendo de “importância 

ecológica” e proibindo a maioria das operações de extração na área. 
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Foram criadas alternativas econômicas à mineração, incluindo uma associação de café 

sombreado, iniciativas de turismo ecológico (inclusive uma no local da mineração), grupos de 

artesões que trabalham com fibras naturais, fabricação artesanal de sabonetes e xampus, 

produtos de marfim vegetal (noz de palma), produção de marmelada, organizações de 

agricultura sustentável, criação de peixes e a proposta de uma hidrelétrica de médio porte 

controlada pela comunidade. 

A DECOIN ajudou a apresentar cinco protestos legais. Eles não obtiveram sucesso 

judicialmente, mas isso ajudou a mostrar ao mundo que eles haviam tentado todas as 

alternativas legais para deter o projeto, e deixaram os investidores em alerta. A DECOIN foi ao 

Canadá para denunciar as ações da empresa perante o parlamento canadense, e concedeu 

entrevistas na rádio e no jornal. Um grupo de produtores rurais processou a bolsa de valores 

responsável pela venda de ações da empresa no Canadá, pelo financiamento de violações aos 

direitos humanos. Isso levou a expulsão da empresa do mercado de ações. Após anos de ações 

legais e denúncias internacionais, as ações da empresa perderam 98% do seu valor, e a 

empresa foi levada à falência. 

Uma chave para o sucesso em Intag foi a força das organizações comunitárias e a conquista do 

apoio de governantes locais. A DECOIN disse “Nós precisamos levar a luta além da arena local.  

Nós trabalhamos simultaneamente no nível local, regional, nacional e internacional. Isso 

incluiu a educação das pessoas e do governo local, o envolvimento de aliados locais, regionais 

e nacionais, ajudando a criar atividades econômicas alternativas, informar constantemente o 

resto do país e do mundo sobre a situação, apresentar protestos legais ao projeto, comprar 

terras dentro e ao redor da concessão e entregá-las às comunidades”. Agora, a região está sob 

a ameaça de uma terceira tentativa de mineração. 

11. Panamá: Para apoiar a mineração, em 2008, o governo criou a Lei 30, que limitava o direito 

dos trabalhadores à greve, garantia imunidade a policiais que violassem os direitos humanos 

de manifestantes, e eliminava a exigência de EIAs. Em resposta, a oposição local e seus aliados 

organizaram manifestações. O governo concordou em revogar a Lei 30 e baniu a mineração e 

construção de represas hidrelétricas em territórios indígenas.  

Mas então o governo faltou com sua palavra e cancelou o banimento, aprovando uma nova lei 

que permitia que as empresas desenvolvessem grandes projetos de mineração sem a consulta 

aos habitantes indígenas. Em resposta, milhares de indígenas “Ngobe-Buglé” desceram das 

montanhas para bloquear a estrada Pan Americana, causando sua paralização e exigindo uma 

nova legislação. 

A polícia respondeu com violência. Duas pessoas foram mortas e diversas feridas. O governou 

derrubou o sinal da rede de celulares para que os manifestantes não pudessem se comunicar. 

Isso levou a um protesto geral de grupos da sociedade civil e outras nações indígenas ao longo 

do Panamá, com marchas, vigílias e o bloqueia de 15 estradas. Os manifestantes queimaram 

estações policiais. Na capital do país, as universidades foram fechadas, e o sindicato dos 

estudantes se juntou aos indígenas, marchando quase que diariamente em frente a residência 

do presidente do Panamá. Uma campanha de cartas internacional foi iniciada para apoiar 

Ngobe. 
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Após meses de protesto, o governo foi forçado a negociar com os povos indígenas, com a 

mediação da Igreja Católica e das Nações Unidas. Ngobe desenvolveu suas próprias propostas 

e as discutiu linha por linha com os legisladores. O parlamento aprovou a lei, mas apagou 

algumas medidas principais. Porém, Ngobe recusou o acordo e houve novos protestos, 

novamente com o bloqueio da estrada Pan Americana, e causando grande impacto 

econômico. Finalmente, os legisladores restauraram as medidas e o conflito foi encerrado. A 

nova lei assegura que a mineração está banida da região e que as represas apenas serão 

construídas após a aprovação e em colaboração com os nativos: uma vitória importante. 

12. Espanha: Propuseram uma mina a céu aberto na Galícia, no noroeste da Espanha, próxima 

ao rio Allóns, designado pela União Europeia como um “Lugar de Importância Comunitária”. 

Em 2012, o EIA da empresa foi aprovado pelo governo conservador regional, que 

menosprezou os custos ambientais e sociais do projeto. A empresa alegou falsamente que o 

projeto era amplamente bem vindo pela população local. Ela tentou dividir a comunidade com 

a oferta de empregos, patrocínio de times de futebol locais, e doações para festas anuais. 

As pessoas se mobilizaram contra o projeto. Eles viram que a empresa os explorariam, levaria 

o ouro, e deixaria para trás a destruição ambiental e um futuro intoxicado. A oposição tomou 

forte presença na mídia regional e nacional. Eles desenvolveram uma ampla gama de táticas: 

escreveram cartas de queixa oficiais, trazendo o caso para representantes da empresa e ao 

parlamento europeu (Leis europeias não permitem o uso de cianeto para a extração de 

minérios); reuniram mais de 230.000 assinaturas contra a mina proposta; organizaram 

manifestações enormes em cidades principais; utilizaram ferramentas de campanha 

internacional tais como a change.org para fazer um vídeo viral no YouTube contra a mineração 

na Galícia; publicaram um livro de poesias de protesto; organizaram uma competição de arte 

nas ruas; encenaram peças de teatro; e realizaram um festival de música. Mais de 200 

especialistas e membros do governo regional se manifestaram e assinaram petições contra o 

projeto. 

As ações da empresa caíram mais do que 90%. Finalmente, o governo regional reverteu sua 

posição e anunciou que a licença para o projeto seria cancelada. Eles alegaram que o projeto 

de mineração carecia das exigências econômicas e técnicas necessárias, mas na verdade, foi a 

mobilização contra o projeto que os motivou a tomar tal decisão. 

Os grupos de justiça ambiental celebraram a vitória, mas estão cientes de que ela é apenas 

temporária, e permanecem prontos para reativar o movimento caso seja novamente 

necessário.  

13. Argentina: Na Patagônia, a cidade de Esquel barrou a proposta de uma mina de ouro a céu 

aberto a apenas sete quilômetros rio acima. 

Em 2002, a cidade não possuía nenhuma experiência com grandes operações de mineração. 

Isso logo mudou. Não satisfeita com as garantias da empresa a respeito do cianeto, alguns 

residentes fizeram sua própria pesquisa sobre os perigos, e apresentaram seus resultados 

publicamente. A mineradora tentou minimizar os impactos ambientais da proposta com um 

Estudo de Impactos Ambientais omisso. Contudo, uma avaliação independente do EIA revelou 

suas inadequações, afirmando que ele falhava em considerar as consequências em longo 

prazo. Um grupo de oposição se formou, e começou a organizar diversas manifestações, que 
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atraíram grandes multidões. A empresa, como resposta, organizou manifestações a favor da 

mina, mas quase ninguém compareceu. 

A resistência incluiu comunidades tradicionais, grupos ambientais locais e internacionais, o 

governo local, e cientistas e especialistas locais. Os cidadãos sofreram perseguições, ameaças e 

demissões por oposição ao projeto. Eles foram chamados de “ingênuos”, ou de “aqueles que 

não querem o progresso”. 

Grafites contra a mineração começaram a aparecer na cidade. O prefeito autorizou um 

referendo público propondo uma moratória de três anos para o projeto. A moratória foi 

aprovada com quase unanimidade, e a empresa foi forçada a suspender as operações. O 

governo local então aprovou a Lei 5001, proibindo a mineração na província. A experiência em 

Esquel gerou impactos negativos dramáticos para o balanço financeiro da empresa. 

Em uma celebração, foi dito: “Que dia é este? Não é este um dia de dignidade? Não é este um 

dia para ser lembrado, em que uma comunidade cuja maioria não possui emprego disse não 

ao suborno através de falsas promessas de empregos e riquezas? A dignidade existe, e é um 

direito humano!”. 

A ameaça permanece, e os residentes sabem que não podem aliviar a resistência. O 

aniversário de 10 anos foi marcado por falas, apresentações, cartazes, banners, música e uma 

enorme marcha, reafirmando a oposição à mineração. 

Essa comunidade é um modelo para outros que enfrentam investidas semelhantes. Outras 

províncias argentinas agora também limitaram ou proibiram a mineração em grande escala, e 

três comunidades organizaram votações semelhantes que rejeitaram a mineração. No entanto, 

essa estratégia depende da vontade política de representantes do governo e pode durar 

apenas até as próximas eleições.  Mais um motivo para apoiar a eleição de pessoas de 

confiança e manter a organização. 

14. Costa Rica: Embora esse pequeno país enfrente enormes dívidas e pobreza persistente, ele 

se levantou com sucesso a favor do meio ambiente e contra um projeto de bilhões de dólares 

de uma mineradora. Em 2002, o presidente Pacheco cancelou diversos contratos de mineração 

e decretou o banimento de novas minas a céu aberto. 

Porém, Óscar Arias, que sucedeu Pacheco na presidência, reverteu o banimento e permitiu 

que a Infinito Gold, uma subsidiária de uma empresa canadense, construísse uma mina a céu 

aberto de ouro em Las Crucitas. Las Crucitas é um dos últimos lares da grande arara verde, 

uma arara em alto risco de extinção e também lar de ameaçadas amendoeiras amarelas que 

fornecem os locais para seus ninhos. 

Imediatamente, a Infinito obteve as licenças e começou a cortar amendoeiras amarelas. De 

imediato, a Northern Union for Life (União do Norte para a Vida), um grupo ambiental 

poderoso, registrou uma apelação legal à corte, e a Corte Constitucional decretou um embargo 

contra a empresa pela violação de leis ambientais. A apelação citava leis nacionais que 

protegem a grande arara verde e as amendoeiras amarelas, assim como a Convention on 

Internacional Trade in Endangered Especies of Wild Fauna and Flora - CITES (Convenção 

Internacional  sobre Negócios de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna Silvestre). 



60 
 

A sucessora de Arias, Laura Chinchilla, continuou a promover o projeto de Crucitas. “A pobreza 

é grande na área”, ela apontou, “e 200 empregos, treinamento vocacional, apoio educacional 

e infraestrutura prometidos pela Infinito são atraentes”. Em outra ocasião, ela pediu que os 

apoiadores do projeto “se manifestassem contra os grupos radicais que querem proteger o 

meio ambiente”. 

Uma ampla coalização de centros de pesquisa, especialistas de universidades, líderes de 

partidos políticos e representantes de comunidades atingidas exigiram vigorosamente a 

anulação do projeto, e restabeleceram o banimento através da legislação. Eles tinham mais de 

80% do público ao seu lado. 

Em novembro de 2010, a Infinito enfrentou sua primeira derrota, quando uma apelação costa 

riquenha derrubou o projeto de mineração de Crucitas, afirmando que ele havia 

comprometido o ecossistema, violado a lei nacional e envolvia a cumplicidade de 

representantes públicos. E o legislativo aprovou uma lei banindo todos os projetos de 

mineração a céu aberto. 

A Infinito então recorreu três vezes na Suprema Corte, mas sua apelação foi três vezes 

rejeitada. A empresa então processou dois professores por falarem mal da empresa em um 

documentário e por ensinarem sobre a mineração a céu aberto. A exigência de um milhão de 

dólares pela empresa como compensação foi negada em 2012. Ao invés disso, foi ordenado 

que a empresa pagasse 219 mil dólares aos dois professores pelos custos legais causados a 

eles pela Infinito.  

Sempre desafiadora, a Infinito anunciou que levaria o caso ao International Centre for 

Settlement of Investment Disputes - ICSID (Centro Internacional para a Determinação de 

Disputas de Investimentos), alegando que o governo da Costa Rica havia violado o acordo de 

Investimento entre Canadá-Costa Rica, causando o prejuízo de um bilhão de dólares em lucros. 

Contudo, por conta de exigências processuais, não parecia provável que a ICSID seria uma 

opção. 

A batalha costa riquenha conquistou o apoio do país de origem da Infinito. Mais de 300.000 

assinaturas foram recolhidas em uma petição canadense pedindo que a empresa desistisse do 

processo legal. Em uma carta separada para o presidente da empresa, oito grupos ambientais 

de renome no Canadá pediram que a Infinito cancelasse a ameaça de arbitragem 

internacional, acatasse as decisões da Suprema Corte da Costa Rica, e “respeitasse a vontade 

da vasta maioria dos costa riquenhos”. 

A Infinito finalmente cancelou seus esforços de processar o governo da Costa Rica. Todos os 

representantes e diretores da empresa se demitiram, e nenhum novo empréstimo foi 

oferecido para manter o funcionamento da mineradora. Em 2015, a Costa Rica estava 

buscando legalmente 10 milhões de dólares em prejuízos ambientais contra a Infinito. 

O que permitiu que a Costa Rica decretasse o banimento? Além das organizações ambientais, 

a pressão do público foi o mais importante. 
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Fotos 

 
1. Mina de cobre no Peru. As fileiras distantes de pontos são caminhões enormes. O veículo 

branco no canto inferior é uma pick-up. Essa é apenas uma pequena parte da área da mina. 

 

2. Mineração com o uso de explosivos, outra fonte de contaminação. Algumas vezes, milhões 

de quilos de explosivos são utilizados anualmente. (Foto: Alabama, EUA). 
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3. Fundição de cobre na Indonésia. Fundições liberam venenos mortais para o ar, água e solo. 

 

4. Aqui havia uma maravilhosa floresta tropical, hoje envenenada por rejeitos da mineração. 
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5. Peixes mortos por água contaminada. (China Environmental News - Notícias Ambientais da 

China). 
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6. Distrito de Bento Rodrigues destruído e pessoas morta pela lama tóxica de uma barragem 

de contenção que se rompeu (Mariana, Brasil). 
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7. A polícia ataca pessoas que se opõe à mineração em Intag, Equador (Foto: Carlos Zorrilla). 

 

 

 

8. Povos indígenas se opõe às operações de mineração na Amazônia, Peru. 
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9. Manifestação de resistência à mineração na Colômbia 

 

 


