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Em Busca da Transparência: Desvendando o Setor Extrativo
Brasileiro
Um estudo de caso de pesquisa-ação sobre a mina de minério
de ferro Minas-Rio
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Os setores extrativos (petróleo, gás e mineração) são controversos e problemáticos por
muitas razões. Para tratar de décadas de falta de transparência no setor, empresas extrativas
incorporadas e/ou publicamente listadas no Canadá, na União Europeia, na Noruega e no Reino
Unido são obrigadas por lei a desagregar e publicar seus pagamentos aos governos anualmente
para cada país de operação.2 Em 55 países, embora não no Brasil atualmente, no âmbito da
Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), empresas extrativas e governos
divulgam seus respectivos pagamentos e receitas, juntamente com um amplo conjunto de
informações sobre a governança do setor.3 Em 55 países, embora não no Brasil atualmente, no
âmbito da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), empresas extrativas e
governos divulgam seus respectivos pagamentos e receitas, juntamente com um amplo conjunto
de informações sobre a governança do setor
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Favor citar o resumo desse relatório como IBASE, PWYP UK and PWYP International Secretariat, Resumo do relatório - Em Busca da
Transparência: Desvendando o Setor Extrativo Brasileiro. Um estudo de caso de pesquisa-ação sobre a mina de minério de ferro Minas-Rio, 2021
Uma lei semelhante dos Estados Unidos, de 2010, ainda aguarda implementação, assim como uma lei suíça de 2020.
https://eiti.org/
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O ESTUDO

Este estudo de caso relata uma parceria
na forma de pesquisa-ação entre o IBASE
(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas, membro da coalizão latinoamericana afiliada à Publish What You
Pay RLIE)4 e a Publish What You Pay do
Reino Unido.5 Relatamos o uso de dados
obrigatórios de pagamentos para governos
como ponto de partida para investigar o setor
extrativo brasileiro e promover transparência,
participação pública e responsabilidade.
A pesquisa ocorreu entre 2019 e 2021. Seguindo
o escopo inicial, nosso foco foi um único projeto
de mineração: a mina de minério de ferro a céu
aberto do projeto Minas-Rio da Anglo American,
no município de Conceição do Mato Dentro, em
Minas Gerais, e suas instalações de rejeitos. A
Minas-Rio é a nona maior mina de minério de
ferro do mundo, com cerca de 1,28 bilhão de
toneladas de recursos e vida útil prevista de 48
anos.
Quando selecionamos a Minas-Rio para
o estudo, aplicamos cinco critérios: (a)
pagamentos subnacionais significativos para o
governo relatados pela empresa; (b) projeto(s)
claramente identificável(is) e/ou entidades
4
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“A pesquisa-ação ... busca a mudança transformadora por meio
do processo simultâneo de ação e pesquisa, ... ligados entre si pela
reflexão crítica” (trans.) : https://en.wikipedia.org/wiki/Action_
research
RLIE (Rede Latinoamericana sobre as Indústrias Extrativas) : http://
redextractivas.org/:
A pesquisa-ação ... busca a mudança transformadora por meio do
processo simultâneo de ação e pesquisa, ... ligados entre si pela
reflexão crítica” (trans.) : https://en.wikipedia.org/wiki/Action_
researchttps://en.wikipedia.org/wiki/Action_research

governamentais subnacionais associadas
a pagamentos relatados; (c) local da mina
acessível a partir do escritório do IBASE no
Rio de Janeiro; (d) empresa operacional no
âmbito do principal mandato da PWYP UK
(incorporação do Reino Unido e/ou listada na
Bolsa de Valores de Londres/LSE) e acessível
a diálogo e pedidos de informação; (e)
importância intrínseca da(s) mina(s) de uma
perspectiva da sociedade civil.
O relatório completo combina análise fiscal
com discussão da qualidade da gestão
financeira federal e subnacional, questões de
responsabilidade pública e impactos da mina
sobre o ambiente local e os meios de vida
das comunidades locais, o acesso à água
potável, a saúde física e psicossocial, e outras
consequências sociais, incluindo gênero, etnia
e demais dimensões dos direitos humanos.
Incluímos uma contribuição da Responsible
Mining Foundation (Fundação de Mineração
Responsável, ou RMF na sigla em inglês), que
resume a pesquisa documental baseada em
evidências sobre a Minas-Rio usando a Mine
Site Assessment Tool (Ferramenta de Avaliação
do Local da Mina) da RMF. O posfácio descreve
a flexibilização das regras de licenciamento
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ambiental no Brasil em maio de 2021 e
reflete sobre questões de contabilidade de
capital natural, dívida ecológica e direito das
comunidades de dizer não à extração.
Nossas descobertas e recomendações
destacam os principais desafios que envolvem
a governança da mina e como elas podem
e devem ser abordadas, tanto para a MinasRio como mais amplamente em todo o
setor extrativo do Brasil. O relatório e suas
recomendações destinam-se a uma ampla
audiência: oficiais do governo federal, estadual
e municipal, funcionários(as) de empresas
extrativas, organizações internacionais

e sociedade civil brasileira, regional e
internacional.
Para ajudar a garantir a precisão do estudo de
caso, e para promover o diálogo informado,
enviamos uma primeira versão deste relatório
ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, aos(às) funcionários(as) municipais de
Conceição do Mato Dentro, à indústria (Anglo
American) e aos representantes da sociedade
civil antes da publicação para análise. Todos
os comentários recebidos foram levados em
consideração na revisão do relatório para
publicação.6
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Os comentários da Anglo American sobre o projeto estão
disponíveis neste link : http://bit.ly/3jrPUWW

ABORDAGEM DO PROJETO E
ATIVIDADES

O IBASE contratou um consultor
independente, o Dr. Tadzio Peters
Coelho, para realizar pesquisas, análises,
entrevistas com partes interessadas
locais, uma visita de campo à área da
mina e, com os membros da equipe
do IBASE, consultas com movimentos
sociais locais, uma organização não
governamental (ONG) e moradores(as) de
Conceição do Mato Dentro.
Utilizamos os dados de pagamentos para
governos da Anglo American, publicados
de acordo com os regulamentos de
transparência do Reino Unido e dados de
domínio público no Brasil, para analisar
os fluxos fiscais entre a empresa e seu
principal município anfitrião, Conceição do
Mato Dentro.
Nos baseamos em pesquisas existentes
para documentar os principais impactos
da mineração na economia local e no
bem-estar público, inclusive nos meios de
subsistência agrícolas. Nosso consultor
realizou entrevistas semiestruturadas com
funcionários da prefeitura, representantes
de movimentos sociais e outras
sociedades civis, e moradores locais.
Com o IBASE, ele realizou duas reuniões
de consulta e troca de informações
com grupos de partes interessadas em
Conceição do Mato Dentro.

A PWYP UK solicitou e recebeu uma
perspectiva sobre a mina da London
Mining Network (Rede de Mineração de
Londres), que publicou um resumo sobre
a Minas-Rio.
Escrevemos para a Anglo American com
perguntas relacionadas aos relatórios
sobre pagamentos do Reino Unido
relativos à Minas-Rio ao estado de
Minas Gerais e aos municípios em que a
empresa atua.
O IBASE forneceu um resumo sobre
diversas preocupações com os direitos
humanos relacionadas à Minas-Rio.
Conforme dito anteriormente, aceitamos a
oferta da Responsible Mining Foundation
para fornecer uma análise da aplicação
da ferramenta Mine Site Assessment na
Minas-Rio.
Também como já foi observado, enviamos
uma primeira versão deste relatório ao
Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, aos funcionários do município
de Conceição do Mato Dentro e aos
representantes da Anglo American e da
sociedade civil para análise, ajustamos
o texto após receber comentários e
adicionamos um posfácio em maio de
2021.
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CONTEXTO NACIONAL DO BRASIL7

2021, Mrs Arno Peters. Mapa fornecido por Oxford Cartographers e adaptado com permissão. Mapa por Zoludesign /
IBASE.

O Brasil, a maior economia da América Latina, produziu mais de 1 bilhão de barris de petróleo em
2019 e detém a 15ª maior reserva com provada de petróleo do mundo..
Sexto maior no setor de mineração do mundo, o país tem produção e exportação de cerca de 80
commodities minerais e importantes reservas de bauxita, minério de ferro, nióbio, níquel e ouro.
É o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, com 17% da produção global e cinco
das 11 maiores minas de minério de ferro do mundo, na maior parte sob o controle da antiga
empresa estatal e agora totalmente privatizada Vale. Os recursos minerais, incluindo óleo e gás,
respondem por 2% do PIB brasileiro e uma fração significativa das exportações. O Brasil por
vezes “obteve lucros inesperados com os preços elevados das commodities e com a crescente
demanda mundial por seus recursos naturais”; mas “os desafios regulatórios e os escândalos de
corrupção contaminam a economia há décadas”, embora tenham sido “mascarados pelo boom
das commodities”. “O risco externo para a economia… resulta do baixo preço das commodities,
principalmente petróleo e minério de ferro” – OECD..
Movimentos sociais brasileiros organizados por populações locais prejudicadas pela mineração
e organizações da sociedade civil, há anos criticam os impactos negativos da mineração e o
7
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As fontes de informação são fornecidas no relatório completo em suas notas de rodapé e nas referências.
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descumprimento das promessas do governo de destinar parte da receita oriunda das riquezas
minerais à mitigação desses impactos. Apesar de muito se discutir como a mineração pode ser
lucrativa para as empresas, pouco se faz para compensar os municípios dos produtores pelos
problemas decorrentes da atividade mineradora e desenvolver alternativas econômicas abrangentes
em antecipação ao esgotamento dos recursos minerais limitados.
Posse e uso de recursos naturais: “As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais…
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União… A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados… no interesse nacional,” –
Constituição Federal, art. 176.
Situação da Iniciativa para a Transparência da Indústrias Extrativas (Extractive Industries
Transparency Initiative, EITI): ainda não implementada.
Índice de governança de recursos do NRGI: Pontuação (petróleo e gás) 71/100. Posição 6/89
países.
Perfil do país no NRGI : https://www.resourceprojects.org/country/BR
Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional Pontuação 35/100 Posição
106/198 países.

População:

211.05 milhões
PIB real per capita:

US $8.717,2
Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD:
Pontuação

0,761/1,000
79/189
Posição

países.
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MINAS-RIO E SEU MINERODUTO8 						

Localização da mina Minas-Rio e mineroduto. Mapa por Zoludesign / IBASE

A mina
A mina Minas-Rio da Anglo American e a infraestrutura associada compreendem a quinta e a nona
maior operação de minério de ferro do Brasil e do mundo, respectivamente, com cerca de 1,28
bilhão de toneladas de recursos e vida útil prevista de 48 anos. Entre 2007 e 2008, quando a Anglo
American adquiriu o projeto, foi relatado que a Minas-Rio era a mina de minério de ferro mais cara
do mundo. Após inúmeros atrasos, a produção começou em 2014, com as primeiras exportações
de minério de ferro no mesmo ano. A mina produziu 16,8 milhões de toneladas de minério em 2017
e tem capacidade anual máxima de projeto de 26,5 milhões de toneladas, com expansão em etapas
planejada para 56 milhões de toneladas por ano. Em 2019, a empresa recebeu uma licença para
expandir o armazenamento de barragem de rejeitos de resíduos de minas suspensos na água.
A barragem de rejeitos para a Minas-Rio “usa um projeto de construção a jusante e... uma estrutura
de barragem de dique, construída usando material compactado de preenchimento de terra
importado... colocado em camadas controladas... como um tipo de represa que retém a água”
(Anglo American). A barragem de rejeitos se estende de Conceição do Mato Dentro a Alvorada de
Minas. As comunidades rurais localizadas a jusante da represa em Alvorada de Minas e em outro
município vizinho, Dom Joaquim, seriam diretamente afetadas em caso de ruptura da barragem de
rejeitos.
8
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As fontes de informação são fornecidas no relatório completo em suas notas de rodapé e nas referências.

0UTOBRO 2021

A maior parte da produção a céu aberto da Minas-Rio está localizada no município de Conceição
do Mato Dentro (população de 120.000 habitantes), no Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil.
A localização é de aproximadamente 160 km a nordeste da capital do estado, Belo Horizonte. Uma
pequena parte da mina, assim como a planta de processamento mineral e parte dos rejeitos, estão
localizadas no município adjacente de Alvorada de Minas. A Anglo American é proprietária da MinasRio (possui 100% dela) e a opera através da sua subsidiária Anglo American Ore de Ferro Brasil SA.
A barragem de rejeitos para a Minas-Rio “usa um projeto de construção a jusante e... uma estrutura
de barragem de dique, construída usando material compactado de preenchimento de terra
importado... colocado em camadas controladas... como um tipo de represa que retém a água”
(Anglo American). A barragem de rejeitos se estende de Conceição do Mato Dentro a Alvorada de
Minas. As comunidades rurais localizadas a jusante da represa em Alvorada de Minas e em outro
município vizinho, Dom Joaquim, seriam diretamente afetadas em caso de ruptura da barragem de
rejeitos.
O estado de Minas Gerais, por vezes, foi responsável por mais da metade da produção mineral do
Brasil e é onde estão localizadas mais de 360 barragens de rejeitos. As minas de melhor qualidade
estão quase esgotadas, e os investimentos estão se deslocando para as minas no estado de Pará.
O mineroduto
O mineroduto de 525 km da Minas-Rio leva a polpa de minério de ferro (sólidos suspensos em água)
da planta de processamento da mina para uma instalação de exportação no porto costal de Açu, de
onde o minério é enviado para a China. O mineroduto era parte do projeto original da mina, iniciado
pelo Grupo EBX, com sede no Brasil, de propriedade do magnata Eike Batista (atualmente na prisão
por seu papel no escândalo de corrupção revelado na Operação Lava Jato). Maior mineroduto
do mundo, atravessa 32 municípios dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A construção
do mineroduto causou conflito com os municípios afetados e com pequenos proprietários, com
a demarcação de uma faixa de isolamento de 20 metros ao redor da tubulação, onde ficaram
proibidas construções ou agricultura. Os(as) impactados(as) alegam que essa faixa foi imposta sem
as indenizações adequadas.
A tubulação usa um sistema de bombas e válvulas para aumentar ou diminuir a velocidade do fluxo
de minério, levando quatro dias para chegar ao seu destino a 6 km por hora. A água que transporta
o mineral é retirada de um rio no município de Dom Joaquim, nas proximidades da mina, o que
reduziu o abastecimento de água aos moradores locais. A corrosão do tubo causou dois grandes
derramamentos em março de 2018, que descarregaram quase 950 toneladas de polpa de minério
de ferro em riachos e bacias hidrográficas próximos. Os danos ambientais foram considerados
irreparáveis e resultaram em uma multa de US$ 50 milhões aplicada pelo governo à empresa,
mais perda de produção de 280 dias e queda de 80% na produção anual na mina. A produção foi
retomada em dezembro de 2018, após a substituição de 4 km de mineroduto.
A Anglo American relata que a mina “opera em ambiente sócio-político desafiador, e foi observado
um aumento de queixas de cunho social” após os incidentes relacionados ao mineroduto em 2018,
e que ela tem sido alvo de denúncias, incluindo “obstruir a eficácia da proteção dos defensores dos
direitos humanos, atos de intimidação por parte dos membros da comunidade, e preocupações em
relação aos impactos ambientais”.
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PRINCIPAIS
DESCOBERTAS9

A transparência quanto ao fluxo fiscal do
setor extrativo do Brasil é extremamente
limitada, embora a. publicação on-line de
receitas de royalties de mineração seja útil e
mostre que o governo pode melhorar.
Os royalties para mineração são uma
fonte importante de renda municipal, mas
as entidades governamentais ignoram
a exigência legal de divulgação da sua
alocação.
A taxa percentual legalmente exigida para
pagamento de royalties de mineração
pela Agência Nacional de Mineração aos
municípios produtores é constantemente
disputada e alterada, mas há evidências
de que o município de Conceição do Mato
Dentro recebe uma proporção menor do que
o exigido por lei
O preço pago por Conceição do Mato
Dentro pela operação da mina Minas-Rio
pode superar os benefícios trazidos pela
exploração do minério. E a distribuição de
ganhos e prejuízos parece favorecer a área
urbana em relação às comunidades rurais
e afetar desproporcionalmente as famílias
de baixa renda e a população negra, com
impactos especialmente negativos sobre
os recursos hídricos locais e o cultivo de
alimentos.
Os governos regionais no Brasil, inclusive
do Estado de Minas Gerais e do município
de Conceição do Mato Dentro, estão mal
equipados para regular e administrar
mineração em grande escala, com
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As evidências que apoiam os pontos trazido neste resumo estão no
relatório completo e suas notas de rodapé e referências.

funcionários públicos estaduais e municipais
que parecem discordar dos benefícios e
custos.
Nossa pesquisa indica que o envolvimento
da Anglo American com a sociedade civil
local e as comunidades precisa melhorar,
embora a empresa tenha fornecido para
esse estudo alguns detalhes sobre seus
esforços para se engajar.
As avaliações de impacto ambiental
da Anglo American, os esforços de
diversificação econômica, o diálogo
comunitário e os planos de reassentamento
parecem inadequados na perspectiva das
comunidades afetadas, que enfrentam
problemas de fornecimento de água, com a
poluição do ar, a deterioração dos meios de
subsistência, além de perdas econômicas e
os problemas de saúde física e psicossocial.
O rompimento de barragens de rejeitos é
um grande medo entre as pessoas que
vivem a jusante da Minas-Rio, especialmente
considerando o histórico brasileiro com
esse tipo de acidente e, mais do que nunca,
a expansão planejada da capacidade de
resíduos minerais da mina de 40 milhões
para 370 milhões de metros cúbicos.from 40
million to 370 million cubic metres of mineral
waste.
Os críticos do projeto suspeitam que a
empresa queira tornar o caro projeto MinasRio mais viável financeiramente, uma visão
que a empresa refuta
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PRINCIPAIS
RECOMENDAÇÕES10

Ao governo federal brasileiro
Participar e implementar a Iniciativa para
a Transparência da Indústrias Extrativas
(EITI) com um grupo de várias partes
interessadas, formado por representantes
de governos, indústrias e sociedade civil,
para melhorar a governança dos recursos
naturais e a prestação de contas aos(às)
cidadãos(ãs), desenvolver confiança e
reputação e reduzir a corrupção e a má
gestão..
Tornar os dados da indústria extrativa
acessíveis aos(às) cidadãos(ãs),
incluindo a divulgação de impostos pagos
desagregados em nível de empresa e
o texto integral de todos os contratos,
licenças, concessões e outros acordos
legais do setor extrativo que regem a
exploração de petróleo, gás e minerais.
Chegar a um acordo justo e duradouro
com os municípios sobre taxas
sustentáveis de royalties de mineração
(CFEM); assegurar que Conceição do
Mato Dentro e outros municípios mineiros
recebam sua porcentagem legalmente
exigida; publicar taxas de porcentagem
atuais de pagamento de royalties de
mineração aos municípios em tempo real;
e fazer pagamentos retrodatados aos
municípios no caso de valores incorretos
pagos anteriormente.
Estabelecer e aplicar mecanismos nos
níveis federal, estadual e municipal para
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Para conhecer todas as recomendações, leia o relatório completo.

atender plenamente ao requisito de
transparência pública da lei nº 13.540
sobre o uso de receitas de royalties de
mineração.
Garantir que os estados e municípios
afetados pela mineração disponham
de recursos suficientes para prestar
serviços públicos adequados e assegurar
diversificação econômica com total
responsabilidade pública; reforçar a
capacidade técnica dos estados e
municípios para gerir os fluxos financeiros,
o desenvolvimento de infraestruturas,
e os impactos e as necessidades
sociais e ambientais, assegurando que
as empresas extrativas assumam a
principal responsabilidade pela gestão dos
impactos.
Proteger os direitos dos(as) cidadãos(ãs)
às liberdades fundamentais de expressão
e reunião, incluindo aqueles que se opõem
a projetos de mineração.
Exigir que as empresas que propõem
novos projetos de mineração realizem
avaliações de impacto nos direitos
humanos, incluindo todos aqueles
internacionalmente reconhecidos
como ponto de referência; exigir que
os operadores dos atuais projetos de
mineração realizem e publiquem relatórios
de impacto dos direitos humanos com
uma nova avaliação de três em três anos;
garantir que as empresas publiquem e
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implementem planos de gerenciamento
de direitos humanos para resolver
problemas identificados
Envolver-se de forma construtiva nas
negociações da Organização das
Nações Unidas (ONU) para um tratado
internacional vinculativo amplo e forte
sobre as empresas e os direitos humanos.
Ao governo do Estado de Minas Gerais
Estabelecer um mecanismo para atender
plenamente ao requisito de transparência
pública da lei nº 13.540 sobre o uso de
receitas de royalties da CFEM.
Desenvolver capacidade institucional
para regular e monitorar as operações
de mineração e apoiar os municípios
na gestão dos impactos relacionados à
mineração.
Ao município de Conceição do Mato Dentro
Publicar, ao menos uma vez por ano, um
relatório aos(às) cidadãos(ãs) sobre o
uso de receitas de royalties de mineração
para atender plenamente ao requisito de
transparência pública da lei nº 13.540.
Orientar um grupo municipal formado por
várias partes interessadas para abordar
governança em mineração, gestão fiscal, e
questões ambientais, sociais e de direitos
humanos, com base nas experiências das
Filipinas, do Peru e de outros modelos
de EITI subnacionais, a fim de incluir a
tomada de decisão conjunta sobre a
alocação de receitas de royalties da CFEM
e o monitoramento de gastos.
Exigir recursos suficientes do governo
federal com o objetivo de fornecer
serviços públicos adequados para
diversificação econômica com total
responsabilidade pública e ampliação
da capacidade técnica para gestão de
fluxos financeiros, desenvolvimento
de infraestrutura, e impactos e
necessidades sociais e ambientais,

12

insistindo que as empresas extrativas
tenham a responsabilidade principal no
gerenciamento de impactos.
Implementar medidas indenizatórias
eficazes para as comunidades rurais,
de baixa renda e de população negra,
afetadas pela mineração e para
grupos desfavorecidos dentro dessas
comunidades.
À Anglo American
Realizar uma avaliação abrangente
do impacto nos direitos humanos,
incluindo todos os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos como
ponto de referência, da Minas-Rio e de
seus resíduos e mineroduto; publicar
(inclusive em português) e implementar
um plano de gestão dos direitos humanos
para abordar as questões identificadas;
repetir o exercício a cada três anos.
Procurar o consentimento livre, prévio
e informado (Free, Prior and Informed
Consent, FPIC) das comunidades
afetadas, sejam elas indígenas ou não,
em cada estágio das operações de
mineração, inclusive antes da decisão
inicial de realizar a extração em qualquer
local e antes da expansão de uma mina
ou barragem de rejeitos.
Implementar medidas indenizatórias
abrangentes para comunidades rurais,
de baixa renda e de populações negras
afetadas pela mineração.
Incentivar o governo brasileiro a participar
e implementar a Iniciativa para a
Transparência da Indústrias Extrativas
(EITI), para ampliar o diálogo com a
sociedade civil e melhorar a governança
em todo o setor
Analisar a iniciativa de diversificação
econômica local do Programa Crescer à
luz das conclusões do presente relatório
e garantir que seus benefícios sejam
ampliados significativamente.
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•

Transparência no uso de receitas de
royalties de mineração.
•
Renda suficiente para os municípios
mineiros fornecerem serviços
públicos adequados e para
diversificação econômica local.
•
Avaliações públicas do impacto
sobre os direitos humanos de
projetos de mineração atuais e
futuros.
•
Busca pela Anglo American de
um acordo satisfatório com as
comunidades afetadas sobre
os planos de reassentamento,
instalações de rejeitos da MinasRio de acordo com o novo Padrão
Global da Indústria e com as
Diretrizes para Gestão Responsável
de Rejeitos de Minas da sociedade
civil, e de uma solução para o
problema das áreas de risco para as
pessoas afetadas.
Conscientizar o público sobre a EITI e
seu uso como mecanismo para exigir
maior responsabilidade do governo e da
empresa na mineração no Brasil.
Investigar as evidências e os argumentos
que a carta de janeiro de 2021 da Anglo
American ao IBASE e à PWYP UK oferece
sobre a Minas-Rio11 e seus impactos, e
relatar as descobertas.
Documentar impactos econômicos,
sociais, ambientais e nos direitos
humanos, diretos e indiretos, da MinasRio e de outros projetos de mineração,
com foco em impactos diferenciais em
mulheres/meninas, homens/meninos,
jovens e negros, e comunicar as
descobertas aos gerentes da Minas-Rio
para melhorar o debate com a empresa..
Apoiar o direito das comunidades
atualmente e potencialmente afetadas de
dizer não à mineração..

Responder construtivamente às
exigências das comunidades a jusante em
relação ao reassentamento fora de áreas
de risco devido ao perigo de ruptura das
barragens de rejeitos.
Rever a gestão de rejeitos e as
comunicações da Minas-Rio com
as comunidades em risco à luz das
conclusões do presente relatório e
assegurar que todas as medidas possíveis
sejam tomadas para atender e, quando
possível, exceder o Padrão Global da
Indústria para a Gestão de Rejeitos de
2020 e os padrões mais elevados das
Diretrizes para Gestão Responsável de
Rejeitos de Minas da sociedade civil de
2020.
Corrigir quaisquer lacunas de
implementação dos mecanismos de
denúncia no nível operacional da empresa,
para garantir que as condições para
indivíduos e comunidades afetados
atendam plenamente na prática os
critérios dos Princípios Orientadores da
ONU.
Publicar e consultar os municípios e
comunidades afetados sobre um plano de
fechamento da Minas-Rio, a reabilitação
do ambiente danificado e a indenização
total das pessoas afetadas pelos danos
causados durante a vida do projeto.
À sociedade civil do município de Conceição
do Mato Dentro, de Minas Gerais e de todo o
Brasil
Defender as recomendações acima
mencionadas, incluindo::
•
Adesão e implementação da
Iniciativa para a Transparência da
Indústrias Extrativas (EITI) pelo
Brasil.
•
Divulgação pública de impostos,
contratos e licenças extrativas do
Brasil.

11

Os comentários da Anglo American ao relatório preliminar estão
disponíveis neste link
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Às financeiras e multilaterais internacionais e
doadores institucionais
Procurar e financiar mais iniciativas
de transparência, participação e
responsabilização da sociedade civil
destinadas a assegurar resultados mais
equitativos e sustentáveis nos países
e localidades subnacionais produtores
obtidos na extração de recursos naturais
não renováveis.
Incentivar o governo federal brasileiro
a implementar a EITI em nível federal e
potencialmente regional em Minas Gerais.
Aumentar o apoio à capacitação de
organizações da sociedade civil que
trabalham na prestação de contas do setor
extrativo.
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Email: secretariageral@ibase.br
https://ibase.br/
@Ibasenet
https://www.facebook.com/ibase.br
O Ibase agradece o apoio de

Email: mail@pwypuk.org
@PWYPUK
https://www.pwyp.org/pwyp_members/united-kingdom/
PWYP UK is registered charity number 1191553.

Email: info@pwyp.org
@PWYPtweets
www.facebook.com/PublishWhatYouPay
www.pwyp.org
Publish What You Pay is a registered charity (Registered Charity Number 1170959)
and a registered company in England and Wales (No. 9533183).
The text of this case study report and the graphs are published under an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.
The rights holders request that any use be notified for evaluation. Map and photograph credits are provided in the captions.
Front cover photo: Minas-Rio mine tailings, with mine works in the background. Photo by Marcelo Cruz.
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