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La Guajira, Colômbia. Desperdício. Enquanto em La Guajira há escassez de água, as mineradoras a despejam sobre as estradas. 2020.
Foto: Santiago Londoño (PAS)
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Apresentação
Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos (P.O.), um mecanismo voluntário criado em resposta a violações persis-
tentes dos direitos humanos por causa de operações extrativas por parte de empresas transnacionais.

Com o interesse de revisar a implementação e a eficácia desses Princípios Orientadores na proteção 
dos direitos humanos das comunidades onde as empresas transnacionais realizam suas operações 
extrativas, em 2018 quatro organizações da Argentina,1 Brasil2, Colômbia3 e Peru,4 se associaram para 
desenvolver o projeto: “Empresas transnacionais e Princípios Orientadores: rumo a mecanismos efe-
tivos para a proteção dos direitos humanos na América Latina”, cofinanciado pela União Europeia.

O projeto incluiu uma linha de pesquisa destinada a produzir um Relatório detalhado para cada um dos 
países, no qual foram analisados os efeitos sobre os direitos das comunidades e seus territórios:5 mine-
ração transnacional de lítio nas lagoas andinas de Catamarca, Argentina; extração e logística de minério 
de ferro em Carajás (Pará) e Maranhão, Brasil; extração de carvão em La Guajira e Cesar, Colômbia; e 
extração de cobre no sul andino, no Peru. O Relatório de cada país explica o estado de implementação 
efetiva dos Princípios Orientadores no âmbito das políticas mais recentes de energia e de mineração de 
cada governo, identifica as diferentes violações dos direitos humanos, bem como os efeitos nos terri-
tórios e na natureza, e inclui algumas das preocupações e demandas urgentes das comunidades afetadas.

Com base no Relatório de cada país e em uma análise coletiva sobre a aplicabilidade e eficácia de cada 
um dos três pilares dos Princípios Orientadores e sua correlação nas políticas públicas (Planos Nacionais 
de Ação ou outros mecanismos), foi elaborado um Relatório Latino-americano que identifica alguns 
padrões comuns e particularidades em cada país em relação aos processos de implementação. 6 Este 
documento corresponde ao sumário executivo do referido Relatório.

A pesquisa foi realizada sob os princípios e metodologias da Pesquisa-Ação Participativa. As hipóteses, 
perguntas e ferramentas metodológicas foram coletivamente acordadas e cada organização definiu um 
estudo de caso, localizado territorialmente, e formou uma equipe de pesquisa, que incluía líderes e re-
presentantes das comunidades afetadas em cada país. Os informes de andamento dos Relatórios por 
país e o Relatório Latino-americano foram permanentemente submetidos à discussão pelas equipes de 
pesquisa e pelo Comitê de Gestão do Projeto, que forneceram feedback.

A coordenação geral da pesquisa, bem como o desenho da metodologia a ser seguida nos quatro países, 
foram responsabilidade de Pensamento e Ação Social (PAS).

As diretrizes que orientaram a análise e produção desses relatórios foram a realidade documentada de 
cada caso, a preocupação com a garantia e a proteção dos direitos das comunidades afetadas nesses am-
bientes extrativos e as demandas das próprias comunidades.

1 Associação Civil Bienaventurados Los Pobres –BePe. http://bepe.org.ar/
2 Justica Nos Trilhos.  http://justicanostrilhos.org/
3 Pensamiento y Acción Social (PAS). https://www.pas.org.co/
4 CooperAcción. http://cooperaccion.org.pe/
5 Preferimos falar de territórios afetados pelas operações de empresas transnacionais em vez de “corredores de mineração”, conceito pro-

movido pela lógica comercial extrativista e apropriado pelas empresas. No entanto, em vários setores da academia, de organizações 
sociais e até das mesmas comunidades, o termo “corredor de mineração” é usado de forma intercambiável.

6 O Relatório de cada país, bem como o Relatório Latino-americano (completo) podem ser consultados nas páginas web de cada organização.
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Chuquisaca, Fiambalá. Argentina. 2019. Foto: BePe.
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1. Estados corporativos, capturados pelo 
poder transnacional

Nos quatro países onde a pesquisa foi realizada, há muitas coincidências em relação ao tipo de modelo 
econômico implementado, bem como o tipo de governança e administração do Estado.

Em todos os casos analisados, um modelo predominantemente extrativista está em andamento, que 
não apenas reordena a economia, mas também o Estado, a sociedade e os territórios, definindo os 
padrões de comportamento e uso, dependendo dos interesses das grandes corporações. Em geral, as 
políticas dos governos desses países adotam os elementos característicos da globalização corporativa, 
como a promoção do hiper crescimento, a mercantilização de recursos naturais e bens e serviços pú-
blicos, o deslocamento dos componentes de coexistência comunitária e homogeneização da cultura, 
a substituição de estruturas de poder do país por burocracias corporativas, a desregulamentação do 
movimento transfronteiriço de capitais, bens e serviços e a reorientação das economias nacionais em 
direção à extração e exportação de matérias-primas ou bens primários.

Pode-se ver como grandes grupos corporativos projetam estratégias para limitar ações da regula-
mentação do Estado, porque consideram que são contraproducentes para o alcance de suas expec-
tativas, que visam obter a maior taxa possível de lucros em seus investimentos. O papel do Estado na 
regulação da economia foi reduzido significativamente como resultado de processos de privatização 
de seus ativos, desregulamentação das atividades econômicas e redução drástica de gastos do governo 
e com emprego público. Nesse sentido, os quatro países aplicam algumas medidas comuns, como a 
redução de impostos à exportação, normativas de flexibilidade do trabalho, enfraquecimento e/ou 
flexibilização para intervir nas zonas de proteção ambiental.

Os estudos de caso realizados mostram que o modelo de extrativismo implementado não se limita 
somente à apropriação de recursos por meio de operações extrativistas. Isso é complementado pela 
acumulação de terras através de mecanismos de desapropriação de territórios comunais de comu-
nidades camponesas, indígenas e afrodescendentes, da apropriação não apenas de minerais, mas 
também da natureza como um todo, a paisagem e os ambientes e espaços territoriais e sociocul-
turais vitais para as comunidades.

Outras características comuns a esses países são a apropriação de recursos públicos do Estado, o 
controle de ativos financeiros e a produção e controle de informações como parte do exercício do 
poder corporativo, implementados pelas empresas transnacionais, com presença nos territórios, 
às quais se faz referência nesta pesquisa. Nos casos estudados, as organizações encontraram difi-
culdades em obter as informações, além de constatar que as informações não eram transparentes. 
Por exemplo, na Argentina não havia estudos específicos sobre bacias hidrográficas, nem havia 
clareza nos contratos entre as empresas e o Estado para a geração de investimento social. No caso da 
Colômbia, as informações das empresas não coincidem com as da autoridade nacional em relação a 
impactos e danos ambientais. 
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Observa-se, em geral, que as empresas negam que suas operações tenham 
impactos negativos relacionados aos direitos humanos, ocultam diagnósticos 
e informações (até para as instituições estatais) e desqualificam as denúncias 
apresentadas pelas comunidades afetadas, bem como os estudos e relatórios 
produzidos por entidades acadêmicas e organizações da sociedade civil.

Sustentar essa dinâmica de apropriação de recursos e desapropriação de terras 
também envolve desenhar estratégias de segurança, controle e até exercício 
da violência contra as comunidades que reivindicam seus direitos e grupos 
de defensores/as de direitos humanos, especialmente os/as que defendem os 
direitos da natureza e direitos ambientais. Isso explica por que desde 2018 a 
América Latina é a região do mundo onde é perpetrada mais da metade dos 
crimes contra defensores/as ambientais. Global Witness identificou cinco 
estágios ou formas de criminalização de quem defende os direitos afetados 
pelas corporações transnacionais: campanhas de descrédito; acusações cri-
minais; mandados de prisão; processos com irregularidades e sem direito a 
defesa e devido processo legal; e criminalização maciça, que inclui as organi-
zações que acompanham e grupos de advogados/as de defesa. O relatório de 
Global Witness afirma que “em 2018 foram assassinados/as em média mais 
de três ativistas por semana, defendendo suas terras da invasão de indústrias 
como mineração, exploração madeireira e agronegócio”. A Colômbia é o país 
com o maior número, com 24 assassinatos, seguido pelo Brasil com 20, Gua-
temala com 16 e México com 14.7  

7 “Inimigos do Estado? Como governos e empresas silenciam defensores”, Global Witness, 2019 (p. 6, 8), 
https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/. Metade 
dos assassinatos de defensores ambientais no mundo em 2018 ocorreu na América Latina. 164 pes-
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Caminho de El Hatillo. El paso. Cesar. Colômbia. Foto: Santiago Londoño (PAS).
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Através dos casos analisados, identificou-se que várias dessas cinco formas de criminalização são 
efetivamente aplicadas e, adicionalmente, nos casos do Brasil, Peru, Colômbia e Argentina, mostra-se 
como as forças públicas (polícia e exército) são encarregadas de tarefas para proteger a empresas8 e 
reprimir os protestos comunitários. A forte militarização das áreas extrativistas não tem significado 
maior segurança para as populações afetadas.

soas perderam a vida defendendo seu território e o meio ambiente, 83 delas morreram na região latino-americana e seis desses países 
foram os locais onde ocorreram mais assassinatos.

8 No caso da Colômbia, eles são chamados de “batalhões de mineração e energia”. “Esses batalhões são formados por 80.000 soldados, 
36% do total de efetivos do Exército de Terra em que se enquadram, e representam quase 30% das forças armadas. A função dessas 
unidades, ao contrário do que possa parecer razoável, não é fornecer segurança pública, mas garantir os investimentos estrangeiros e a 
minerário-energética. Vários desses batalhões estão localizados dentro das instalações das próprias empresas ou minas”. Ver: “Colômbia: 
militarização a serviço do extrativismo”, Tomás Gisbert e María Jesús Pinto, Corporación Nuevo Arco Iris, 2019, https://www.arcoiris.com.
co/2014/05/colombia-militarizacion-al-servicio-del-extractivismo/.

Comunidade Mutum II. Arari. Maranhão. Brasil. Foto: Arquivo Justiça nos Trilhos.
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Sul andino. Peru. Foto: CooperAcción. 
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2. Princípios Orientadores vs 
direitos das comunidades

Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos são o 
produto de grandes evidências: a partir da década de 1970, a ONU cons-
tatou e reconhece que a economia transnacional está causando sérios 
danos aos direitos humanos. Sua preocupação foi inicialmente traduzida 
na criação da Comissão sobre Empresas Transnacionais e do Centro das 
Nações Unidas para as Corporações Transnacionais, dois órgãos cujo ob-
jetivo era investigar os efeitos da atividade empresarial internacional, for-
talecer a capacidade dos países destinatários de negociar os termos com 
essas empresas e desenvolver uma estrutura regulatória para atividades 
empresariais transnacionais.

Na década de 1990, relatórios de organizações sociais e reclamações das 
vítimas permitiram a visibilidade das cada vez mais numerosas e graves 
violações de direitos humanos cometidas por empresas no marco das suas 
operações econômicas. Até 2005, o Alto Comissariado da ONU para os Di-
reitos Humanos nomeou um Representante Especial do Secretário-Geral 
(RESG) para a questão dos direitos humanos e empresas transnacionais 
e outras empresas, a fim de compilar e valorizar os padrões existentes de 
direitos humanos relacionados às atividades empresariais. Este trabalho 
foi realizado por John Ruggie e terminou com a apresentação de um do-
cumento-quadro chamado “Proteger, Respeitar e Remediar”, no qual se 
evidenciava o dever do Estado como garantidor de direitos e o foco na ne-
cessidade de as vítimas contarem com maior acesso a reparações por vio-
lações de direitos humanos.

Esse processo culminou em 2011 com a adoção pelo Conselho de Direitos 
Humanos da ONU (Resolução 17/4), dos Princípios Orientadores sobre Em-
presas e Direitos Humanos. Trata-se de um padrão de conduta que deve ser 
adotado pelas empresas em todo o mundo, a fim de respeitar a direitos hu-
manos em todos os momentos e lugares. Embora esses princípios tenham 
um caráter voluntário, eles se baseiam nas normativas internacionais exis-
tentes9 e se apresentam como a materialização de uma maior concreção dos 
acordos internacionais e multilaterais vigentes, com vocação de aplicação 
universal. É importante lembrar também que durante esse processo houve 
tentativas de organizações da sociedade civil de gerar marcos legais e polí-

9 Fundamentalmente, os P.O. observam a Carta Internacional dos Direitos Humanos (que por sua vez 
baseia-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e 
os Princípios e Direitos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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ticos mais eficientes (projeto Norma ONU 20049),10 bem como iniciativas mais recentes sobre a ne-
cessidade de um tratado vinculante para empresas e direitos humanos, mas que foram prejudicadas 
pela interferência corporativa.

Os Princípios Orientadores são baseados nos três pilares – Proteger, Respeitar e Remediar – e con-
sistem em 31 enunciados. Cada Estado deve definir as políticas e mecanismos através dos quais tornar 
efetiva sua implementação, embora a ONU sugira expressamente que, para esse fim, os Estados pre-
parem Políticas nacionais de direitos humanos e Planos Nacionais de Ação sobre empresas e direitos 
humanos.

Através do estudo dos casos selecionados em cada país, apresentamos, abaixo, uma análise que con-
trasta os Princípios Orientadores e a situação dos direitos humanos nas comunidades.

Princípios Fundamentais Operacionais

Proteger

É dever do Estado proteger os direitos 
humanos enfrentando os efeitos negativos 
que as empresas que operam em sua 
jurisdição podem produzir sobre eles. 

P.O. 1 e 2 P.O. 3 a 10

Respeitar

É de responsabilidade de todas as empresas 
respeitar os direitos humanos e não produzir 
impactos negativos nas populações, o que 
significa que elas devem agir com a devida 
diligência.11

P.O. 11 a 15 P.O. 16 a 24

Remediar
Acesso efetivo aos mecanismos de reparação 
para as vítimas de possíveis violações dos 
direitos humanos.

P.O. 25 P.O. 26 a 31

11

10 Normas de Direitos Humanos da ONU para empresas: rumo à responsabilidade legal” (Amnistia Internacional, 2004, https: // www.amnesty.
org/download/documents/96000/ior420022004es.pdf) não são um tratado que os Estados possam ratificar e assumir dessa maneira 
obrigações legais vinculantes. No entanto, é claro que as normas da ONU têm mais autoridade do que muitos códigos de conduta adotado 
pelas empresas.

11 Se a due diligence (devida diligência) deve funcionar como uma ferramenta para ajudar as empresas a identificar e prevenir impactos 
negativos aos direitos humanos, os Estados deveriam definir com mais precisão em que consiste e aplicá-la adequadamente. Ver: 
“Due Diligence em matéria de Direitos Humanos”, Bruxelas: CIDSE, 2013 (p. 11), https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2013/09/
HRDD_ES_Final.pdf.
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2.1.  Argentina: Mineração transnacional de lítio em lagoas alto-andinas de Catamarca

Tipo Mineração de lítio em salmouras.

Localização Província de Catamarca. Departamento de Tinogasta.

Empresa LIEX S.A. Subsidiária da Neo Lithium Corp.

Gráfico No. 1. Projetos de mineração de lítio
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A partir de 1990, a extração de lítio aumentou exponencialmente, principalmente a realizada em sal-
mouras. Isso se deve ao aumento da demanda por esse mineral na produção de baterias para tele-
fones celulares e computadores.12 A demanda por lítio cresceu de tal maneira que se fala da “febre do 
lítio” ou “ouro branco”. Sua exploração é acompanhada de discursos que a apresentam como maté-

12 Melisa Argento, Florencia Puente e Ariel Slipak, “Que debates oculta a exploração do lítio no noroeste da Argentina? Perspectivas e pro-
jeções sobre a dinâmica empresas-estado-comunidade”, em Ecologia Política: pensamento crítico, diferença latino-americana e rearti-
culação epistêmica, coordenado por Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez e Facundo Martín, 403-429 (Buenos Aires e México: CLACSO, 
2017): 404. De 5% a 58% entre 1995 e 2008, e de 1,8 toneladas a 170 toneladas de lítio para telefones celulares e de 3,3 toneladas a 99 
toneladas para computadores, entre 1996 e 2005.
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ria-prima essencial para a transição para uma matriz energética “verde”, ba-
seada em sistemas de mobilidade e captação/produção de energia com baixas 
emissões de dióxido de carbono, como a energia solar e eólica. Na promoção 
dessas energias, não são levados em consideração os impactos da extração 
dos diversos e numerosos minerais necessários à sua produção.
 
As economias “verdes” e/ou os projetos de transição energética ou de “des-
envolvimento sustentável” são acompanhados de um discurso que, por um 
lado, estabelece uma relação positiva entre tecnologia de ponta, progresso e 
bem-estar do país e da comunidade em geral13 e, por outro lado, apresenta 
a exploração do mineral como possibilidade de as comunidades envolvidas 
tornar-se parte de um mundo globalizado, começando pela industrialização, 
como parte constituinte da cadeia de valor do carbonato de lítio.14 Portanto, 
a extração de lítio é promovida como um “recurso estratégico”.15 Nesse con-
texto, o país tem experimentado um processo acelerado de busca por jazidas 
e concessão de áreas para a extração do mineral, com o objetivo de tornar-se 
um dos principais fornecedores mundiais de lítio, sob o imaginário de colocar 
o país “na ponta de lança das novas tecnologias”.16

13 Norma Giarracca e Miguel Teubal, “Disputas sobre territórios e recursos naturais: o modelo extrativo” 
Revista Alasru, 5 (2010): 113-133.

14 Florencia Puente e Melisa Argento, “Conflitos territoriais e construção identitária nas salinas do Noroeste 
Argentino”, em Geopolítica do lítio: Indústria, ciência e energia na Argentina, editado por Bruno Fornillo, 
123-166 (Buenos Aires: El Colectivo, 2015): 155-156.

15 Bruno Fornillo, Sudamérica Futuro. China global, transição energética e pós-desenvolvimento (Buenos 
Aires: CLACSO, El Colectivo, 2016): 70. Para que um recurso natural seja estratégico “deve responder às 
seguintes condições relativas ao seu valor de uso, suficientes por si só: a) ser chave no funcionamento 
do modo de produção capitalista; b) e/ou ser chave para a manutenção da hegemonia regional e global; 
c) e/ou ser chave para o desenvolvimento de uma economia verde ou de pós-desenvolvimento; e as 
seguintes condições relacionadas à sua disponibilidade, em si necessárias: a) escasso ou relativamente 
escasso; b) insubstituível ou dificilmente substituível; e c) distribuído de maneira desigual. Então um 
recurso estratégico impõe de maneira excludente um protocolo de pesquisa-ação sobre sua situação 
corrente e sua projeção”.

16 Melisa Argento, Florencia Puente e Ariel Slipak, “Que debates oculta a exploração do lítio no Noroeste da 
Argentina? Perspectivas e projeções sobre a dinâmica empresa-estado-comunidade”, em Ecologia Polí-
tica: pensamento crítico, diferença latino-americana e rearticulação epistêmica, coordenada por Héctor 
Alimonda, Catalina Toro Pérez e Facundo Martín, 403-429 (Buenos Aires e México: CLACSO, 2017).
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Fiambala 2019. Argentina. Foto: BePe
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Na Argentina existem várias salinas com grande potencial para a produção desse mineral, loca-
lizadas em Catamarca, Jujuy17 e Salta, províncias em que a exploração mineira foi imposta como 
política de Estado há décadas. Segundo um relatório desenvolvido pelo Ministério das Finanças 
sobre a cadeia de valor do lítio, em março de 2017 havia 23 projetos de mineração de lítio, dos 
quais dois já estavam em exploração, com a participação de 7% nas exportações metalíferas do 
país.18 Em relação às vendas externas de lítio, estas aumentaram 17% em relação a 2016, devido ao 
incremento dos volumes, a alta dos preços internacionais e os avanços na fabricação de um bem 
de maior pureza. Lá para o final de 2017, sob o relatório conjunto do Serviço Geológico dos EUA e o 
da Argentina (SEGEMAR), foram reportados 46 projetos de exploração, prospecção, em operação/
produção ou sob estudo de viabilidade.

Bienaventurados los Pobres (BePe), uma organização da sociedade civil que acompanha várias co-
munidades afetadas pela mineração transnacional, concentrou seu estudo nas violações de direitos 
humanos na mineração de lítio em um sítio Ramsar.19 O estudo de caso é o da empresa LIEX S.A., de-
dicada à exploração e potencial exploração de lítio, uma subsidiária da Neo Lithium Corp. (corporação 
canadense). O projeto se chama “Três Quebradas” (“3Q”) e sua produção de lítio, sais de potássio, 
boro, carbonato e sulfato de sódio por evaporação de salmoura se encontra na fase piloto. A presença 
da empresa na área de Fiambalá é documentada desde o ano de 2016, quando a empresa adquiriu as 
concessões do projeto. O último relatório de avaliação econômica preliminar da empresa estima uma 
produção média anual de 35.000 toneladas de carbonato de lítio, a um custo de produção de US$ 2.791 
por tonelada, durante uma vida útil da mina de 20 anos. Este é apenas um dos inúmeros projetos 
extrativos em pauta e em execução no território de Catamarca, uma província que se tornou uma ju-
risdição emblemática da imposição do regime minerário-exportador da Argentina, promovido pelos 
governos com o lema de “Catamarca Minera”.  

17 Em março de 2011, a província de Jujuy, através do decreto governamental nº 7.592, declarou as reservas minerais que continham lítio 
como “Recurso natural estratégico”. O decreto exige que os projetos de prospecção e exploração sejam submetidos a estudos prévios por 
um comitê de especialistas para a Análise Integral de Projetos de Lítio, coordenado pelo Ministério de produção da província, instituição que 
terá a decisão de aceitá-los ou rejeitá-los.

18 Subsecretaria de Programação Microeconômica, Relatórios sobre cadeias de valor de lítio, (Buenos Aires: Ministério das Finanças, 2018).
19 A Convenção das Zonas Úmidas, chamada Ramsar, é um tratado intergovernamental que serve de estrutura para a ação estatal e a coope-

ração internacional em prol da conservação e uso racional de áreas úmidas e seus recursos.
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Aplicabilidade dos Princípios Orientadores e violações dos direitos das comunidades:

O DEVER DO ESTADO DE PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS

Com base em que os Estados devem proteger contra violações dos direitos humanos cometidas em seu território 
e/ou sua jurisdição por terceiros, inclusive empresas. A província de Catamarca não possui instituições de 
Defensoria do Povo com presença clara no território. Além disso, não há clareza nos mecanismos de força 
executória e reparação contra a violação dos direitos humanos; se existem, não são promovidos pelo 
Estado no território. Por outro lado, até o momento, o Estado Nacional ainda não tem realizado nenhuma 
investigação ou se pronunciado sobre a irregularidade, cometida pelo governo da província de Catamarca, ao 
não regulamentar o Sítio Ramsar de Lagunas Altoandinas e permitir a exploração lá.

Considerando que os Estados devem declarar claramente o que é esperado de todas as empresas domiciliadas em 
seu território e/ou jurisdição que respeitem os direitos humanos em todas as suas atividades. Até o momento, a 
província de Catamarca não adere ao Plano Nacional de Ação em Direitos Humanos. O processo de consulta 
e implementação do referido Plano Nacional não envolveu, até o momento, a região Noroeste da Argentina, 
onde o eixo principal é a mineração. Tampouco se conhecem medidas ou enunciados claros de diretrizes 
nacionais/provinciais para as empresas transnacionais em relação aos direitos humanos.

Garantir que outras leis e regulamentos que regem a criação e atividades de empresas, como o direito comercial, 
não restrinjam, mas promovam, o respeito pelos direitos humanos pelas empresas. Os regulamentos que se estão 
estabelecendo na Argentina e especialmente em Catamarca, além de não abraçar esse princípio, acentuam, 
ao contrário, a desigualdade na tomada de decisões territoriais. Com as modificações da legislação tributária 
e tarifária (Decreto 160/15), não apenas os territórios e os direitos de seus habitantes foram afetados, como 
também a legislação permite estabelecer um tipo de extrativismo e formas de extração (extrativismo em 
larga escala, evaporação de salmoura em uma área de déficit hídrico [bioma dos altiplanos andinos chamado 
Puna] e fragilidade da vegetação, uso de milhões de litros de água em uma área árida com acentuação de 
dunas e desmatamento) que não incluem o conhecimento e os cuidados territoriais. A normatividade vigente 
realiza a venda, posse e concessões dos territórios e bens comuns a longo prazo. Se trata de negociações 
realizadas por uma elite do Estado corporativo e das transnacionais, em transações que não reconhecem os 
tempos e espaços das comunidades que os habitam.

Incentivar e, se necessário, exigir que as empresas expliquem como levam em consideração o impacto de suas 
atividades sobre os direitos humanos. O conluio entre instituições estatais e as empresas ameaça a objetividade 
com as quais instituições e funcionários públicos salvaguardam os direitos dos cidadãos e os mecanismos de 
aplicabilidade. A Secretaria de Mineração de Catamarca, organização que regula as empresas de mineração 
por meio da Direção Provincial de Gerenciamento Ambiental de Mineração, e o Município de Fiambalá, 
participam das conversas informativas com uma posição clara a favor dos projetos extrativista, sem 
considerar os direitos e as decisões das comunidades. Se constatam inúmeros casos de captura corporativa 
do Estado: portas giratórias, eventos públicos conjuntos Estado-empresa etc. Da mesma forma, os membros 
das comunidades têm denunciado a falta de garantias e transparência nas audiências informativas, que 
visam evitar o direito constitucional à consulta prévia, livre e informada, sob o paradigma da “licença social”.

Até o momento, não se conhece nenhuma medida adicional do Estado nacional e provincial para proteger 
contra violações de direitos humanos cometidas por empresas, as quais recebem apoio e serviços significativos 
de agências estatais, como o caso estudado aqui. Não existe nenhuma exigência de due diligence em termos 
de direitos humanos, bem como não são explicitamente declaradas as consequências negativas, reais ou 
potenciais, para esses direitos pelas atividades da mineradora, o que contribui para a violação de direitos no 
território receptor.
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Os Estados devem garantir sua capacidade de supervisionar efetivamente as atividades das empresas, em 
particular através de mecanismos adequados e independentes de supervisão e prestação de contas. A mineradora 
é responsável por construir a linha de base sobre a qual serão medidos os impactos de suas atividades e, 
portanto, as possíveis violações dos direitos humanos; isto é, a empresa se autoavalia. Por outro lado, 
há evidências de falta de conhecimento e informação por parte do governo provincial com relação a seu 
território. Por exemplo, não possui conhecimento científico sobre a capacidade hídrica da bacia onde o 
projeto extrativo está localizado e, portanto, não é capaz de elucidar a magnitude dos impactos ambientais. 
A licença de exploração (que envolve perfuração e extração de água) foi concedida sem contar com essa 
informação. O monitoramento é baseado em informações fornecidas pela própria empresa extrativa e nas 
análises que ela mesma realiza sobre a exploração e, por consequência, não é objetivo e independente. Além 
disso, a empresa, em seu relatório de 2019, confirma que não conseguiu obter informações científicas sobre 
as águas subterrâneas da região, apesar de que a própria empresa tinha iniciado os estudos pertinentes 
(sob a terceirização dos mesmos); até esta data, o Estado provincial não respondeu a esta afirmação, o que 
gera incerteza quanto aos possíveis e reais impactos que isso implica. Por sua vez, em uma entrevista com a 
autoridade do departamento provincial de hidrologia e avaliação dos recursos hídricos, reconheceu-se que 
eles não possuem estudos da bacia hidrográfica que permitam estabelecer critérios de supervisão.

Os Estados devem garantir que departamentos e agências governamentais, bem como outras instituições estatais 
que moldam as práticas comerciais, estão cientes das obrigações a respeito de direitos humanos do Estado e as 
respeitam no desempenho de seus respectivos mandatos. No território, foi possível demonstrar o uso pelas 
agências e funcionários do Estado provincial e municipal de estratégias de silenciamento e criminalização 
dos/as defensores/as dos direitos humanos com base na deslegitimização de suas ações e apontando os 
defensores como ignorantes, obstáculos ao desenvolvimento e personae non gratae social e politicamente. 
Estes sinais contra a dignidade e a liberdade de expressão através da estigmatização mediática, a perseguição 
política às organizações sociais e a repressão pretendem prejudicar social e legalmente as possibilidades de 
controle social da empresa e, sendo o caso, de protesto. Nesse ponto, deve-se notar que, embora os Princípios 
Orientadores busquem minimizar os conflitos entre partes interessadas e diminuir seu nível de violência, a 
não garantia de direitos por parte do Estado nacional e provincial fecha as portas do diálogo e da escuta das 
comunidades afetadas, que procuram alternativas para fazer ouvir suas reivindicações.

Os Estados devem manter uma estrutura regulatória nacional adequada para garantir o cumprimento de suas 
obrigações em matéria de direitos humanos ao estabelecer acordos políticos sobre atividades comerciais com 
outros Estados ou empresas. Certas normativas legais e políticas públicas estaduais entorpecem a plena 
fruição dos direitos humanos no contexto analisado. Por um lado, as disposições trabalhistas e tributárias 
para as empresas de mineração violam, na prática, o princípio da igualdade, uma vez que numerosas reduções 
tributárias e aduaneiras e condições de flexibilização implementadas para atrair investimentos, colocam 
as empresas transnacionais em uma situação privilegiada em comparação com empresas ou empregadores 
locais que carregam uma carga tributária mais cara.

Em relação aos direitos ambientais, por exemplo, a possibilidade de deduzir dos impostos os custos da 
preservação do meio ambiente reproduz a lógica voluntarista do cumprimento dos direitos humanos, uma 
vez que os “investimentos” feitos nesse sentido não deixam de ser inócuos se comparados à gravidade do 
efeitos ambientais e sociais decorrentes da atividade de mineração. Por outro lado, o direito de livre expressão 
está ameaçado pela Lei Antiterrorista Argentina (nº 26.268), uma vez que seus termos permitem descrever 
greves e protestos sociais como atos criminosos. Além disso, são desrespeitadas determinadas normas 
constitucionais, por exemplo, o Princípio da Precaução na Lei Ambiental Geral, nº 25.675, que estabelece 
a adoção urgente de medidas efetivas de proteção ambiental sempre que houver perigo de danos graves ou 
irreversíveis ou ausência de informação ou de certeza científica.
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A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE RESPEITAR OS DIREITOS HUMANOS

As empresas devem respeitar os direitos humanos e têm a responsabilidade de respeitar aqueles internacionalmente 
reconhecidos. Isso significa que elas devem abster-se de violar os direitos humanos de terceiros e enfrentar 
as consequências negativas para os direitos humanos nas quais elas têm alguma participação. A empresa 
iniciou seus trabalhos apesar da falta de estudos científicos exaustivos sobre a área e seu funcionamento 
ecossistêmico; desconhece e violenta um sítio Ramsar e mostra falta de precaução em um sistema frágil e 
de importância planetária. Portanto, não são apenas violados os direitos humanos das pessoas que vivem no 
território, mas de toda a humanidade, atentando contra o equilíbrio e o bom funcionamento planetário em 
um contexto acelerado de crise climática e preocupação global com a água. Além desses impactos nos direitos 
ambientais e da saúde integral, a violação dos direitos culturais e sociais das comunidades se manifesta em 
uma forte estratégia de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) por parte da empresa, que deslegitima e 
destrói os modos de vida tradicionais da comunidade, modifica os tecidos familiares e comunitários e impõe 
novos imaginários sociais alheios, que subvertem a totalidade da vida das pessoas, afetando o exercício real 
de seu direito à soberania e autodeterminação.

Due diligence em matéria de direitos humanos. Até o momento, não foi tornada pública a suposta declaração 
escolhida pela empresa para divulgar suas responsabilidades, compromissos e expectativas em relação aos 
direitos humanos. Tampouco tem respondido a pedidos de informações sobre seus planos de atenção aos 
direitos humanos. O que tem se tornado evidente é a captura e compra de vontades para alcançar a aceitação da 
mineração no território, gerada por meio de parcerias público-privadas para financiamento de infraestrutura 
e obras de engenharia com um alto grau de importância para as comunidades, a concessão de alguns bens 
materiais e serviços individuais ou a contratação dos mesmos a pequenas organizações comunitárias e a 
criação de empregos temporários (públicos e privados). A Responsabilidade Social Empresarial, pela qual a 
empresa se relaciona com a comunidade e com a institucionalidade, inibe e reduz a possibilidade de rejeição 
do projeto extrativista e desativa a aplicabilidade dos direitos humanos.

Para calibrar os riscos para os direitos humanos, as empresas devem identificar e avaliar as consequências 
negativas reais ou potenciais sobre os direitos humanos nas quais elas podem estar implicadas, seja por meio 
de suas próprias atividades ou como resultado de seus relacionamentos comerciais. Também, para prevenir 
e mitigar as consequências negativas sobre os direitos humanos, as empresas devem integrar as conclusões 
das suas avaliações de impacto no marco das funções e processos internos pertinentes e tomar as medidas 
apropriadas. Embora a empresa tenha um relatório de impacto ambiental no qual descreveu alguns dos danos 
e riscos, bem como suas escalas, não desenvolve esses danos e riscos em relação aos direitos humanos ou as 
convenções e pactos internacionais. Esses relatórios naturalizam os danos ambientais, como a redução de 
massas de água, as modificações irreparáveis da paisagem e o risco constante de afetar ecossistemas únicos 
no mundo. Ao contrário, as medidas de mitigação propostas são irrisórias, de magnitude incomparável aos 
danos causados (por exemplo, diante da destruição do habitat da fauna local, propõe-se oferecer cursos 
informativos sobre a temática ambiental). Além disso, conforme relatado pelos membros da comunidade, 
não foi realizada uma audiência pública legítima, conforme exigido pela Lei Geral do Meio Ambiente 26.675. 
As informações parciais fornecidas em audiências informativas não permitem um entendimento completo, 
nem um debate aberto sobre as implicações da extração de lítio, seus impactos e possíveis violações dos 
direitos humanos.
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ACESSO A MECANISMOS DE REPARO

Como parte de seu dever de proteger contra violações de direitos humanos relacionadas a atividades empresariais, 
os Estados devem adotar medidas apropriadas para garantir, por meio de canais judiciais, administrativos, 
legislativos ou de outro tipo, que, quando tais abusos ocorrerem em seu território e/ou jurisdição, aqueles 
afetados possam acessar mecanismos eficazes de reparação. As lacunas legais permitem que a sondagem e 
a exploração piloto não tenham consequências legais em termos dos direitos humanos. Da mesma forma, a 
província não adota as medidas necessárias para investigar, punir e corrigir violações de direitos humanos 
relacionadas a empresas quando elas ocorrerem. O dever do Estado de proteger é fraco e até sem sentido. 
Situações como a falta de proteção do sítio Ramsar, a falta de instituições que promovam a proteção e garantia 
dos direitos, entre outras, são uma amostra suficiente e confiável da atual ineficácia e falta de proteção e 
garantia dos direitos humanos. O acesso a mecanismos adequados de reparação e seu funcionamento efetivo 
são ameaçados pela relação atual empresa-comunidade-Estado. O fato de o Estado não intervir na garantia 
de direitos têm efeitos sobre o relacionamento estabelecido entre empresas e comunidades afetadas, mas 
não como declarado nos Princípios Orientadores, ou seja, com o objetivo de acelerar os processos e evitar a 
burocratização dos diálogos, mas, ao contrário, deixa os membros das comunidades locais expostos em uma 
relação assimétrica e em um contexto de desproteção. A retirada do Estado de suas funções de controlador 
promove o trato direto da empresa com a comunidade, de modo que, no caso de violações, é possível que os 
processos sejam conduzidos por canais informais, não legais, com o risco que implica a situação de assimetria 
entre as pessoas e comunidades afetadas e a empresa.

Até o momento, mecanismos eficazes e adequados de reclamação extrajudicial não foram explicitados 
ou estabelecidos, paralelamente aos mecanismos judiciais, como parte de um sistema estatal abrangente 
de reparação por violações de direitos humanos relacionadas às empresas. Portanto, não se conhecem os 
mecanismos de reclamação em nível operacional, que podem oferecer recursos e soluções em curto prazo. 
A reclamação extrajudicial em caso de dano ou impacto seria a norma (como acontece, por exemplo, com as 
doações para a comunidade), mas não se pode garantir uma resolução igual para as partes. Pelo contrário, a 
empresa sempre tem a vantagem de tornar o reparo visível como parte de sua política de Responsabilidade 
Social Empresarial.
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2.2. Brasil: Mineração de ferro e ferrovia de Carajás

Tipo Mineração de Ferro

Localização Estado do Pará e do Maranhão

Empresa Vale S.A.

Gráfico No. 2. Municípios atravessados pelo corredor de mineração da Ferrovia Carajás
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Fonte: Arquivo Justiça nos Trilhos.

O setor de mineração no Brasil corresponde a quase 5% do PIB. Desse total, no último ano, 44% era 
minério de ferro. Segundo dados do Ministério do Comércio Exterior, em 2018 a mineração de ferro 
cresceu 25,4% em relação a 2017.20 A extração sem restrições dos recursos naturais, buscando apenas 
o lucro e o aumento da produtividade das exportações, associada à piora das condições de vida das po-
pulações afetadas por atividades empresariais, evidencia um modelo de desenvolvimento onde pre-
valecem a desigualdade e a devastação.

20 “Exportações de minério de ferro do Brasil crescem 25,4% em 2018 com avanço da Vale”, Terra (Brasil) (2 de janeiro de 2019, https://www.
terra.com.br/economia/exportacoes-de-minerio-de-ferro-do-brasil-crescem-254-em-2018-com-avanco-da-vale,7252a4293a648da-
c37ad19535174e99cybb8vx0v.html.
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No início dos anos 80, sob o comando militar, nasceu o “Programa Grande Carajás”, que visava ins-
talar a infraestrutura para a exploração e transporte das enormes jazidas de minério de ferro na região 
sudoeste do Pará. Com este projeto se espalharam para um território muito mais extenso as múltiplas 
violações que já haviam sido cometidas com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, um pouco 
mais ao norte, para abastecer de energia elétrica os grandes empreendimentos de mineração. Tais 
violações dos direitos das populações locais incluem a migração rural, invasão de terras indígenas, 
apropriação de terras para dar origem a grandes latifúndios ligados à agropecuária, a construção de 
estradas, a exploração de madeira e a instalação de uma usina siderúrgica, que modificaram irre-
paravelmente a Amazônia Oriental brasileira. A Estrada de Ferro do Carajás foi construída em 1985, 
conectando o Complexo de Minas de Carajás (Estado do Pará) até o Porto de São Luís (Maranhão). Em 
1997, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada e mais tarde tornou-se Vale S.A.21 Impulsionada 
pelo crescimento da demanda por minerais da China, a empresa expandiu significativamente suas 
capacidades. Atualmente, o complexo de mineração está passando por uma grande expansão através 
do Projeto S11D, inaugurado no final de 2016 e apresentado pela empresa como o maior projeto de 
extração de minério de ferro da história. A Ferrovia Carajás conecta a maior mina de minério de ferro 
a céu aberto do mundo, no sudoeste do Pará, município de Carajás, com o porto de Ponta da Madeira. 
Ao longo dos seus 892 quilômetros, no maior trem do mundo (330 vagões e 3,3 km de comprimento) 
se transportam milhões de toneladas de minério de ferro, ferro fundido, manganês, cobre, combus-
tíveis e carvão e 350 mil passageiros por ano.
 
Dessa forma, a Vale S.A. é protagonista de mudanças e danos irreversíveis no ambiente amazônico e na 
vida dos povos que lá residem, especialmente nos corpos e vidas das mulheres. A empresa é respon-
sável por graves violações de direitos humanos e conflitos socioambientais, como expressão do con-
fronto de lógicas contrapostas de ocupação e uso de territórios e bens da natureza. Assim, o modelo 
ditatorial de desenvolvimento da infraestrutura nacional foi mantido ao longo dos anos, impactando 
continuamente homens e mulheres em todo o território em que são desenvolvidos os projetos de 
mineração e da ferrovia, que atravessam terras indígenas e camponesas, territórios ancestrais qui-
lombolas (afrodescendentes), áreas de preservação ambiental e ribeirinha, alterando profundamente 
a vida de seus habitantes e a natureza.

As formas de violência contra as pessoas impactadas pelas atividades de mineração no Corredor Carajás, 
especialmente as mulheres, se expressam desde a destruição de seus modos de vida e a apropriação e 
controle de seus corpos, passando por várias manifestações de racismo e machismo, silenciamentos 
impostos, subjugação, negação sistemática de direitos e desumanização. Nesse contexto de violência, 
os Princípios Orientadores não forneceram soluções. Uma de suas limitações é que, ao lidar com a 
questão de gênero em situações de conflito, tanto os P.O. 7 e 12, quanto seus comentários e a guia de 
interpretação limitam-se ao contexto de conflito armado, deixando de lado outros contextos, como 
os caracterizados por conflitos socioambientais. Essa omissão nos P.O. é inexplicável, como também 
a ausência de expressões como “meio ambiente”, “natureza” ou “recursos naturais”, pois, de acordo 
com a própria ONU, pelo menos 40% dos conflitos internos registrados nos últimos 60 anos têm 
relação com a exploração dos recursos naturais.22

21 5,5% da participação da mineradora pertencem ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil), principal instrumento do gover-
no federal para financiar projetos de longo prazo, com ênfase no estímulo à iniciativa privada nacional.

22 “Dia para a Prevenção da Exploração Ambiental em Guerra e Conflitos Armados, 6 de novembro”, Dias Internacionais das Nações Unidas, 
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
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Por outro lado, outros tipos de conflitos, como a violência intrafamiliar e de gênero, são evidentes 
em comunidades do entorno da atividade empresarial, os quais, somados à precarização das formas 
de vida gerada pela presença da empresa, agravam e aumentam os níveis de violência contra grupos 
vulneráveis, particularmente mulheres.23

Sabe-se que a mineração exige grandes volumes de água durante o processo de extração. No caso de 
Vale S.A., às fases diretamente relacionadas à extração, é adicionado o “corredor seco”24 para a cons-
trução, ampliação e duplicação da ferrovia no Maranhão. Essa disputa pela água põe em perigo a vida 
nos territórios. A escassez de água influencia diretamente o cultivo de alimentos e, nessas condições, 
crianças, mulheres e idosos são os membros mais afetados da população.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a maior parte da ferrovia da Vale S.A. no Estado se 
estende por regiões de planícies que ficam inundadas por boa parte do ano e que são caracterizadas 
por grande disponibilidade de água.25 Assim, a mineração iniciou processos irregulares de supressão 

23 Para mais informações sobre a exploração de mulheres no Maranhão, consulte: “A Vale duplica ferrovia e multiplica as violações no Maran-
hão e Pará”, Instituto Socioambiental, Unidades de Conservação (02 de dezembro de 2011), https://uc.socioambiental.org/noticia/vale-du-
plica-ferrovia-e-multiplica-violacoes-no-maranhao-e-para.

24 “Corredor seco” é uma expressão usada pelos moradores das comunidades próximas à ferrovia do Carajás para descrever que a minera-
dora Vale S.A., com a duplicação da ferrovia e a obstrução e contaminação de rios e córregos, transformou a região em um grande corredor 
seco.

25 VVer: Maria Carolina Hazin, coordenadora, “Planejamento para o sucesso da conservação”, APA da Baixada Maranhense: Ministério do Meio 
Ambiente (S. F.), p. 18.

Comunidade Piquiá de Baixo. Açailândia. Maranhão. Brasil. Foto: Marcelo Cruz.
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da vegetação, resultando na morte de quantidade incalculável de palmas de 
babazú, que garantiam autonomia econômica para as famílias na região.26 
Além disso, foram feitas intervenções danosas nas margens dos rios, ou seja, 
em áreas de preservação permanente, através de ocupações e usos irregulares, 
provocando o assoreamento e interrupção de cursos d’água e a destruição do 
habitat da fauna local.

O projeto de expansão da ferrovia veio com o anúncio de um aumento subs-
tancial na capacidade de transporte e escoamento das minas de Carajás 
(Pará), de 130 para 230 milhões de toneladas por ano. Para isso, a Vale S.A. du-
plicou a ferrovia do Carajás, introduziu locomotivas e vagões maiores e mais 
ágeis e começou a construção do quarto píer do terminal marítimo de Ponta 
da Madeira. O impacto da duplicação da infraestrutura logística nas massas 
de água é uma dimensão que não foi abordada na avaliação dos impactos e 
parece que se está longe disso, como comprovam os numerosos processos 
judiciais. Essas intervenções produzem escassez e contaminação desse bem 
natural e essencial, com impacto diferenciado por gênero. As mulheres, cujas 
obrigações estão ligadas ao cuidado e à reprodução, têm seus direitos à água 
limpa, segura e em quantidade suficiente afetados, pois têm que andar longos 
trajetos para chegar a outras fontes de água.

Além disso, no contexto das atividades extrativas descritas, outras evidentes 
violações dos direitos humanos dizem respeito ao direito à alimentação ade-
quada, ao saneamento, à saúde, à moradia, ao trabalho, a não ser privado de 
meios de subsistência, participar da vida cultural e se envolver em assuntos 
públicos, bem como o direito à liberdade e segurança individual, o livre acesso 
à informação, à mobilidade e a um ambiente saudável.

Não se pode esquecer aqui o evento mais sério que envolve a Vale S.A.: a ruptura 
da barragem de rejeitos de mineração do Córrego do Feijão, de propriedade da 
empresa, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, 
Minas Gerais, que causou a morte de 270 pessoas,27 além da contaminação 
brutal do rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco, considerado 
um dos principais do país.

26 Conhecidas no Brasil como “quebradeiras de coco”.
27 O número de mortes confirmadas, de acordo com dados de 10/09/2019, é 251, com 19 pessoas desa-

parecidas. Veja “Brumadinho: Mais um corpo é encontrado na região da tragédia; 251 já foram achados”, 
O Globo (04 de outubro de 2019), https://oglobo.globo.com/brasil/brumadinho-mais-um-corpo-encon-
trado-na-regiao-da-tragédia-251-ja-foram-achados-23996042.
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Aplicabilidade dos Princípios Orientadores e violações dos direitos da comunidade:

O Princípio Orientador 14 declara que a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos varia 
de acordo com a magnitude e complexidade dos meios de que dispõem para assumirem suas responsabilidades, 
bem como a seriedade dos impactos negativos de suas atividades nos direitos humanos. De acordo com o 
balanço da mineradora, o segundo trimestre de 2018 encerrou com um lucro da ordem de 306 milhões de 
reais, o que significa um aumento de 410% em relação ao trimestre anterior.28 Esses números impõem à 
empresa a obrigação de ter políticas e procedimentos apropriados com base em seu tamanho, incluindo 
um processo de due diligence em matéria de direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar 
conta de como aborda os impactos sobre os direitos humanos, em processos que possibilitem reparar todas 
as consequências negativas por ela provocadas ou que contribua para provocar, conforme orientado pelo 
Princípio Orientador 15. Assim, a perspectiva da due diligence implica um tipo de lente que identifica e avalia 
os principais riscos aos direitos humanos, como impõe a responsabilidade emanada da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Esse é o espírito do Princípio Orientador 12.

O Princípio Orientador 13 afirma que as empresas devem saber e divulgar que respeitam os direitos humanos, 
assumindo um compromisso político de agir de acordo com essa responsabilidade, como também sustenta o 
Princípio 16. O apoio formal da Vale S.A. aos Princípios Orientadores, juntamente com a constatação de sua 
capacidade para lidar com as violações, representam um dever mais significativo de due diligence. Em vez 
disso, a empresa não apenas não demonstra interesse em reparar as violações que comete, como investe cada 
vez mais na construção de infraestruturas que excluem as populações locais, para atender às demandas dos 
mercados internacionais, como o da China. Em sua política de sustentabilidade (POL-0019-G, p.2), a Vale 
S.A. apresenta-se como um catalisador para o desenvolvimento local, que colabora com o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental dos territórios onde opera. Contudo, ao considerar os graves impactos negativos 
que as pessoas afetadas por suas atividades se veem forçadas a suportar, suas práticas destoam completamente 
de sua propaganda e seus documentos de política interna. O mesmo é observado em sua política de direitos 
humanos (POL-0005-G), que cita entre suas diretrizes “o monitoramento e gestão de riscos para os direitos 
humanos” cumprindo a recomendação do Princípio 16(a) que declara que seus enunciados políticos foram 
aprovados nos mais altos níveis da empresa, ao passo que ignora a linha (e), que afirma que essas declarações 
devem se refletir nos procedimentos operacionais de toda a empresa.

Apesar de a empresa indicar como referência internacional o Pacto Global da ONU e os Princípios Orientadores 
em todos os seus instrumentos, como a Política de Sustentabilidade, a Política de Direitos Humanos e a Guia 
de Direitos Humanos, o que se constata é uma lacuna abismal entre prática e discurso, que responde por 
tornar invisíveis as vítimas das suas atividades comerciais.

28

No Brasil, não existe um Plano Nacional de Ação, mas recentemente, com a aprovação da Portaria No. 
24, de 5 de outubro de 2017, foi aprovado o Planejamento da Secretaria Nacional de Cidadania (SNC) 
para o biênio 2017/2018, que prevê a realização de uma avaliação básica sobre Empresas e Direitos 
Humanos para a elaboração futura do Plano. Foi criado o Comitê de Empresas e Direitos Humanos 
(CEDH), que tem como finalidade, entre outras, encontrar meios de implementação dos P.O. (art. 2º, 
I). Mais recentemente, foi publicado o Decreto nº 9.571, de 21 de novembro de 2018, que estabeleceu 
as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos para empresas de médio e grande porte, 
incluindo empresas multinacionais com atividades no país. No entanto, não foram recebidas infor-
mações sobre progressos significativos em direção a um Plano Nacional de Ação desde o começo do 
governo Bolsonaro em 2019.

28 “Lucro líquido da Vale no trimestre sobe 410% ante 2017”, Valor (25 de julho de 2018), https://www.valor.com.br/empresas/5687791/
lucro-liquido-da-vale-no-trimestre-sobe-410-ante-2017.
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O Decreto não contou com a participação da sociedade civil, movimentos sociais ou vítimas afetadas/
os, nem se refere à possível responsabilidade das empresas por violações dos direitos humanos. O 
artigo 8 menciona a questão de gênero em dois momentos: o primeiro, que estipula que cabe às em-
presas combater a discriminação e salvaguardar igualdade de salários e benefícios, independente-
mente dos critérios de gênero, e o segundo, no qual destaca-se que cabe às empresas respeitar a livre 
orientação sexual e identidade de gênero.

Assim, a tendência do Estado brasileiro a respeito da elaboração de marcos normativos e políticas 
públicas sobre Direitos Humanos e Empresas permanece incerta, imprecisa e alheia às condições reais 
das vítimas, sem que seus mecanismos legais e institucionais possam oferecer reparação justa e eficaz.



Empresas  t ransnac iona is  e  Pr inc íp ios  Or ientadores :
rumo a  mecan ismos efet i vos  para  a  proteção 
dos  d i re i tos  humanos  na  Amér ica  Lat ina

28

2.3.  Colômbia: Mineração de carvão em La Guajira e Cesar

Tipo Mineração de carvão

Localização Departamentos de La Guajira e Cesar

Empresas Cerrejón, Prodeco, Drummond, CNR

Gráfico No. 3. Corredor de mineração La Guajira – Cesar
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Fonte: Territórios e Direitos Humanos. Pensamiento y Acción Social. 2018.

Em um vasto território que inclui os departamentos de La Guajira e Cesar, estão as jazidas da maior 
extração de carvão térmico no país; no caso de Cesar, nas minas La Loma, La Jagua, El Boquerón e El 
Descanso; e de La Guajira, em El Cerrejón, Zona Norte, Central e Sul. 90% da produção nacional de 
carvão é extraída desse território há mais de três décadas. Trata-se de um território habitado social e 
culturalmente por comunidades indígenas, afro-colombianas e camponesas com práticas arraigadas 
de convivência com a natureza, cuidado do território e sistemas de produção autossustentáveis por 
meio de atividades comunitárias de pesca, caça, produção de alimentos e economia de subsistência. 
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Sua visão de mundo e o modo de vida das comunidades foram afetados no 
confronto com a visão e os interesses do modelo de globalização e acumulação 
concretizados na extração de carvão por empresas transnacionais. Assim, o 
território onde esta mineradora transnacional opera entrou em disputa com 
a imposição de estratégias de despejo, expropriação, apropriação de bens da 
natureza e de violência.

No departamento de Cesar, a extração de carvão remonta aos anos 90 do 
século passado. Existem 354 títulos de mineração em vigor, representando 
uma área próxima a 278 mil hectares. São desenvolvidos sete grandes pro-
jetos minerários com mais de 500 empresas contratadas e são minerados, 
a céu aberto, mais de 46 milhões de toneladas de carvão por ano. Entre as 
empresas que operam na região se incluem Drummond, Prodeco-Glencore e 
Colombian Natural Resources (CNR), que juntas controlam 60% da produção. 
O carvão é transportado por uma ferrovia de 212 quilômetros que liga a mina 
de La Loma com o porto localizado no município de Ciénaga, Magdalena (Mar 
do Caribe).

Em La Guajira, a empresa Cerrejón atualmente extrai 60 milhões de tone-
ladas de carvão por ano e tem uma concessão até 2033. A mina é localizada na 
bacia do rio Ranchería, um rio que representa um lugar sagrado para o povo 
indígena Wayuu e que a empresa propôs modificar em 26 quilômetros do seu 
leito, porque debaixo dele se encontram mais de 530 milhões de toneladas 
de carvão,29 de acordo com estudos realizados pela mesma empresa. As ope-
rações de exploração e exportação de El Cerrejón incluem mineração, trans-
porte e expedição, que ocorre em Puerto Bolívar (Costa do Caribe) a 150 km. 
por linha férrea; este foi considerado como o maior terminal carbonífero da 
América Latinaa,30 com capacidade para receber navios de até 180.000 to-

29 “Mineração, conflitos agrários e ambientais no sul de La Guajira”, CINEP/Programa para a Paz, Informe 
especial, Maio de 2016. https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20160501.informe_especial_mi-
neria.pdf.

30 Puerto Bolívar possui uma área de 60 mil hectares
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Jovens em Tamaquito II trabalhando pela recuperação de suas plantas medicinais. La Guajira. Colômbia. Foto: Santiago Londoño (PAS).
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neladas. As empresas que operam a mina El Cerrejón são: Coal Marketing Company Ltd.,31 Cerrejón 
Zona Norte S.A., Carbones del Cerrejón LLC e Cerrejón Coal (Bermuda) Ltd.

Boa parte das comunidades ancestrais deste território vivem hoje situações de reassentamento 
forçado, algumas como resultado de despejo e expropriação por parte das empresas e outras como 
consequência da poluição ambiental e problemas de saúde. Esses reassentamentos são considerados 
pelas comunidades como uma revitimização, na medida em que as empresas e o Estado não cum-
priram os acordos pactuados. Suas condições de vida são subumanas e os reassentamentos foram 
feitos em áreas geográficas próximas às operações de mineração e, em alguns casos, mesmo em áreas 
físicas onde são projetadas operações expansionistas das empresas transnacionais. Em La Guajira, as 
comunidades reassentadas (acompanhadas por PAS) são Tamaquito, Roche, Tabaco e a organização 
Fuerza de Mujeres Wayuu; e em Cesar, a comunidade de El Hatillo.

Aplicabilidade dos Princípios Orientadores e violações dos direitos das comunidades:

PRINCÍPIO 1. Os Estados devem proteger contra violações de direitos humanos cometidas em seu território e/
ou sua jurisdição por terceiros, incluindo empresas. Para esse fim, devem tomar as medidas apropriadas para 
prevenir, investigar, punir e corrigir esses abusos através de políticas apropriadas, atividades regulatórias e 
submissão à justiça.

Os Estados não cumprem suas obrigações com direitos humanos quando as violações lhes são atribuídas 
diretamente ou quando não tomam as medidas necessárias para prevenir, investigar, punir e reparar os danos 
cometidos por empresas. No entanto, apesar das ações, planos e políticas implementadas por parte do Estado 
colombiano, no território (corredor de mineração de La Guajira-Cesar) há evidências de impactos negativos 
sobre os direitos fundamentais da população, em um contexto caracterizado por estratégias de expropriação, 
deslocamento forçado e violência política. Desde o início das operações extrativas até o momento atual, 
inúmeros abusos e violações foram relatados nesses departamentos por parte das mineradoras, suas relações 
com grupos armados ilegais, bem como violações de agentes do Estado. A frágil e quase inexistente presença 
institucional, a emissão de normas sem garantia de cumprimento e sem reconhecimento da realidade 
territorial, a corrupção, a captura corporativa do Estado por parte das empresas extrativistas e a presença 
de grupos criminosos impedem qualquer esforço para cumprir a responsabilidade do Estado de proteger e 
respeitar os direitos humanos.

PRINCÍPIO 3. No cumprimento de suas obrigações de proteção, os Estados devem: A. Aplicar as leis que tenham 
como objeto ou efeito fazer respeitar os direitos humanos às empresas, avaliar periodicamente se essas leis são 
adequadas e sanar possíveis deficiências; B. Assegurar-se de que outras leis e regulamentos que governam a 
criação e as atividades de empresas, como o direito comercial, não restrinjam, mas promovem o respeito dos 
direitos humanos pelas empresas; C. Assessorar de modo eficaz as empresas sobre como respeitar os direitos 
humanos em suas atividades; D. Incentivar e, se necessário, exigir que as empresas expliquem como elas levam 
em consideração o impacto de suas atividades nos direitos humanos.

31 Criada em janeiro de 2003, pertence à anglo-americana, BHP Billiton e Glencore. Como comercializadora exclusiva de carvão, a Cerrejón 
coordena a venda e entrega desse carvão térmico de alta qualidade em todo o mundo. Em dez anos, as vendas da CMC passaram de 18 
milhões de toneladas (2002) para 33,4 milhões de toneladas (2013).
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Apesar de o Estado colombiano ter construído o Plano Nacional de Ação, com a participação das empresas, 
não tem sido capaz de fazer cumprir as leis e os acordos. Um caso específico é a ordem dada pela Autoridade 
Ambiental para reassentar a comunidade de El Hatillo em Cesar, por razões de contaminação, dentro de 
três anos. O pedido é de 9 anos e somente em 2018 as empresas Prodeco, Drummond e CNR assinaram o 
Plano de Ação de Reassentamento (PAR) com a comunidade e já passou um ano de não conformidade em sua 
implementação.

As ações remediativas acabaram sendo experiências de revitimização que têm resultado em danos maiores 
para as comunidades. Os reassentamentos involuntários de Cesar e La Guajira são um exemplo vivo da 
maneira pela qual as comunidades afetadas pela mineração de carvão foram duplamente violadas por parte 
do mesmo ator empresarial. Atrasos nas negociações e no cumprimento do reassentamento, a exposição 
a um ambiente poluído durante o período de negociação, o abandono do governo local como resultado da 
ordem de reassentamento, ameaças, perseguições e outras formas de intimidação, bem como as limitações 
para uma participação adequada durante a negociação sobre as condições do reassentamento, a falta de 
reconhecimento da vocação rural da população e da sua relação com o território, entre muitos outros fatores, 
são evidências desse fenômeno de dupla vitimização resultante, em parte, de ações estaduais.

PRINCÍPIO 11. As empresas devem respeitar os direitos humanos. Isso significa que elas devem abster-se de violar 
os direitos humanos de terceiros e lidar com as consequências negativas sobre os direitos humanos em que elas 
tenham alguma participação. O respeito pelos direitos humanos pelo setor empresarial implica reconhecer 
os modos de vida tradicionais existentes no local em que realizam suas operações, bem como as diversas 
culturas, povos, comunidades e populações que o habitam. O desenvolvimento da atividade extrativa em 
La Guajira-Cesar violou esse reconhecimento. A sede de lucro e o espírito expansionista das empresas de 
mineração tem causado por décadas enormes impactos em questões ambientais, sociais, trabalhistas e de 
saúde das pessoas. As medidas adotadas pelas empresas para prevenir, mitigar ou remediar as consequências 
têm sido precárias e, de acordo com as comunidades, não resolveram os problemas estruturais. Com o 
pretexto de programas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), as empresas suprem funções próprias 
do Estado e regulam processos sociais das próprias comunidades. Nesses territórios, onde a pobreza é a 
principal característica, as empresas se tornaram “para-Estados” e conseguiram adiar e impedir decisões ou 
sanções em questões ambientais e/ou judiciais.

PRINCÍPIO 13. A responsabilidade de respeitar os direitos humanos exige que as empresas: a) impeçam que 
suas próprias atividades causem ou contribuam para consequências negativas sobre os direitos humanos e 
que enfrentem essas consequências quando elas ocorrem; b) procurem prevenir ou mitigar as consequências 
negativas sobre os direitos humanos diretamente relacionados a operações, produtos ou serviços fornecidos por 
seus relacionamentos comerciais, mesmo quando elas não contribuíram para gerá-las.

Intrinsecamente, a atividade extrativa representa excessos e consequências negativas sobre os direitos 
humanos. Por exemplo, as comunidades do Cesar destacaram as explosões usadas na mina, que diariamente 
sacodem suas casas e em muitos casos as deterioram. Elas ressaltam que, apesar disso, devem viver lá na 
angústia que suas casas desabem. Isso pode ser listado como uma clara violação deste Princípio e as empresas 
não têm tomado as medidas para resolver esse tipo de situação. Da mesma forma, esse argumento poderia 
ser estendido à contaminação de fontes de água e ar, que tem levado à proliferação de doenças na população 
e nos animais, afetando seriamente o meio ambiente, a paisagem, populações, locais sagrados, locais de 
pastagem e áreas de agricultura tradicional que já existiam antes.
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PRINCÍPIO 16. Para assumir sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, as empresas devem expressar 
seu compromisso com essa responsabilidade por meio de uma declaração política. A promoção deste tipo de 
compromissos políticos, enquadrados nas estratégias de imagem e reputação das empresas mineradoras, 
põe em evidência um fenômeno que poderia ser chamado de “dupla face” e do qual participam Estado e 
empresas de maneira complementar. Consiste em propagar um suposto interesse pelo respeito aos direitos 
humanos, principalmente em face de instâncias públicas e diálogos internacionais, juntamente com o 
desenvolvimento de operações extrativistas que perpetuam violações dos direitos humanos e que vão na 
contramão dos compromissos assumidos.

PRINCÍPIO 22. Se as empresas determinarem que causaram ou contribuíram para causar consequências 
negativas, elas devem repará-las ou contribuir para sua reparação por meios legítimos.  Os mecanismos criados 
pelas empresas em matéria de reclamação para as pessoas ou comunidades afetadas resultam obsoletos, 
como por exemplo os escritórios de queixas e reclamações. As comunidades dizem que isso se torna uma 
espécie de “caixa de correio” da qual as pessoas, supostamente, podem se aproximar voluntariamente 
e apontar os danos sofridos, mas é a empresa que decide se deve atendê-las ou se os danos devem ser 
reparados. As experiências de reparação relacionadas, por exemplo, com reassentamentos mostram que não 
há compensação real para as vítimas e que se considera que a mera compensação financeira possa reparar 
danos que não podem ser contabilizados e que persistirão ao longo do tempo.
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2.4. Peru: Mineração de cobre no sul andino

Tipo Mineração de cobre

Localização Departamentos de Cusco e Apurímac

Empresa Glencore, MMG

Gráfico No. 4. Mineração de cobre no sul andino

Provincia de Cotabambas

Provincia de Espinar

Río Apurim
ac

Minera Antapaccay. S.A

Minera las Bambas

Cusco

Apurimac

Fonte: CooperAcción

Nas regiões de Cusco e Apurímac, a atividade de mineração ganhou grande importância devido ao 
crescimento exponencial do investimento e produção da mineração de cobre. Isso se reflete no avanço 
progressivo das concessões de mineração nesses territórios. Assim, em julho de 2018, 48,8% do te-
rritório de Apurímac e 14,8% de Cusco, foram concessionados para a mineração.32 .  Esses percen-
tuais aumentam em províncias como Cotabambas (Apurímac), onde as concessões ocupam 74,87% 
do território, e em Espinar (Cusco), onde ocupam 41,3%.33 Outro indicador do crescimento da mine-
ração em ambas as regiões está no número e magnitude das operações em curso e projetadas para a 

32 Os projetos Las Bambas e Tintaya Antapaccay são os principais projetos de mineração de cobre. Las Bambas opera na Província de Co-
tabambas, região de Apurímac, enquanto Tintaya Antapaccay, na província de Espinar, em Cusco. Esses projetos também foram palco dos 
principais conflitos socioambientais nos últimos anos em nível nacional e continuam ativos em suas zonas de influência.

33 “Relatório sobre a evolução das concessões de mineração. Segundo semestre de 2017.” Dionel Martínez Castillo, CooperAcción, 2017, 
http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/INFORME-DE-CONCESIONES-MINERAS-2017-3.pdf.
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área. No caso de Apurímac, espera-se que, nos próximos anos, esta região 
poderá se tornar a “capital do cobre” do país, com cerca de US$ 20.000 
milhões em diferentes investimentos em mineração,34  incluindo o projeto 
Las Bambas que está em operação e atualmente envolve 20% da produção 
nacional de cobre.35 Outro fator determinante é que a mineração deu um salto 
significativo ao passar de grandes projetos isolados (como em outros mo-
mentos de boom da mineração no país), a um conjunto de operações (explo-
ração em larga escala, fundição, exploração etc.) que se interconectam. 

As operações de mineração nas regiões andinas meridionais estão interco-
nectadas através de uma extensa infraestrutura rodoviária.36 Existem aí ope-
rações de capital transnacional em larga escala, localizadas em diferentes 
regiões e províncias no sul dos Andes. A estrada tem seu ponto de partida nas 
províncias de Cotabambas e Grau (região de Apurímac), passando pelas pro-
víncias de Chumbivilcas e Espinar (região de Cusco), com destino final na costa 
de Arequipa (Puerto de Matarani). Essa via, que garante a conexão das mine-
radoras que estão atualmente operando em Apurímac e Cusco, também per-
mitirá a conexão de outros projetos que serão implementados nos próximos 
anos (pelo menos nas próximas quatro décadas). Nesse contexto, algumas das 
empresas de mineração mais importantes do mundo, como Glencore (Suíça) 
e MMG (China), têm investido na produção e/ou exploração do cobre dessas 
regiões, aproveitando essas condições. A expansão da mineração de cobre 
significa forte pressão sobre os territórios dos camponeses e indígenas que 
tradicionalmente habitam as regiões de Cusco e Apurímac.37 A intensidade e 
magnitude da projeção minerária envolve processos importantes de trans-
formação das dinâmicas econômicas, políticas e culturais da região. 

O contexto institucional nessas províncias andinas, cujos habitantes são indí-
genas e tradicionalmente camponeses, não está propriamente preparado para 
essas transformações. A ausência de instituições sólidas, a baixa presença do 
Estado na área, as brechas legais e a escassa eficácia para cumprir as regras 
que regulam e estabelecem limites para a atividade minerária fazem parte de 
um diagnóstico comum sobre a gestão de recursos naturais do país, no qual 
coincidem a OCDE, o Banco Mundial e outras organizações internacionais. 

Sob os Princípios Orientadores, tanto a Glencore quanto a MMG assumiram 
o compromisso político de respeitar os direitos humanos. A empresa suíça 
Glencore, por exemplo, tem como prioridade em suas políticas e declarações 
em todo o mundo reduzir seus impactos na água e compromete-se expres-

34 “Carteira de mineração em 2021: US$ 8.000 milhões em investimentos.” Gestión (22 de novembro de 
2018), https://gestion.pe/panelg/cartera-minera-al-2021-us8000-millones-inversiones-2209703#

35 “Las Bambas: Por que a economia de Apurímac caiu em 2018, apesar da mineração?” RPP (28 de março 
de 2019), https://rpp.pe/economia/economia/las-bambas-por-que-la-economia-de-apurimac-cayo-
en-2018-pese-a-la-mineria-noticia-1188622

36 Armando Mendoza, Silvia Passuni e José De Echave. Mineração no sul dos Andes: o caso de Apurímac. 
Peru. CooperAcción, 2014, http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/03/La-Miner%C3%A-
Da-en-el-Sur-Andino-Apurimac.pdf

37 Ambas são regiões rurais, embora com características diferentes: Apurímac possui 61,6% de população 
rural, enquanto Cusco, 46,2%. Ambos têm grande parte do território com comunidades camponesas 
indígenas em suas províncias.

A expansão da 
mineração de 

cobre significa 
forte pressão sobre 

os territórios 
dos camponeses 
e indígenas que 

tradicionalmente 
habitam as 

regiões de Cusco e 
Apurímac”
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Defender o meio ambiente. Peru. Foto: CooperAcción.

samente a “entender seus efeitos sobre o meio ambiente, minimizar os impactos relacionados com 
suas operações e garantir que suas atividades não afetem nenhum uso compartilhado da água”38 Por 
outro lado, em seus relatórios de sustentabilidade (2016-2018), a empresa chinesa MMG destaca 
que “estamos comprometidos em realizar nossas atividades em conformidade com a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos e os 
Princípios do Pacto Global das Nações Unidas”.39 Apesar do fato de que as empresas assumem com-
promissos políticos de respeito aos direitos humanos, expressos em seus instrumentos corporativos 
e de marketing empresarial, nem a Glencore nem a MMG foram capazes de cumprir com sua res-
ponsabilidade de respeitá-los nas áreas em que operam. No âmbito de suas operações de exploração, 
transformação e transporte de minerais em larga escala, as empresas Glencore e MMG Las Bambas 
afetam os territórios, gerando impactos na água e no meio ambiente, transformando os territórios 
e as relações entre as comunidades que a habitam. Devido à sua magnitude, essas transformações 
podem comprometer os modos de vida, os costumes e até a própria existência das comunidades 
camponesas indígenas de Cusco e Apurímac.

38 “Relatório de Sustentabilidade”, 2018, p. 37, https://www.glencore.com/dam:jcr/633f190c-76d6-42b3-beca-debb25134556/2018-Glenco-
re-Sustainability-Report_.pdf. (A tradução é nossa).

39 Para mais informações, ver: “Política de direitos humanos”, MMG, outubro de 2019, http://www.lasbambas.com/assets/files/MMG-Hu-
man-Rights-Policy-Spanish.pdf



Empresas  t ransnac iona is  e  Pr inc íp ios  Or ientadores :
rumo a  mecan ismos efet i vos  para  a  proteção 
dos  d i re i tos  humanos  na  Amér ica  Lat ina

36

Aplicabilidade dos Princípios Orientadores e violações dos direitos da comunidade:

Glencore
Origem: Empresa Suíça
Projeto: Antapaccay
Produção: cobre, molibdênio, ouro e prata
Poço aberto

População afetada: 13 comunidades camponesas indígenas nos distritos de Espinar, Pallpata e Héctor 
Tejada, Província de Espinar, Cusco.

À água

Diminuição do fluxo dos rios e quebradas do território de K´ana

 • Zona de Tintaya: Rio (quebrada) Ccamac Mayo e o rio Tintaya 
 • Zona Antapaccay: os rios Coropuquio, Tacu Tacu, Minas Mayo e Ccatun Mayo; afluentes do rio Cañipía.
 • Zona Coroccohuayo: rio Ccaccamayo (no melhor dos cenários, o fluxo desse desfiladeiro será reduzido 

em mais de 20%).

Para o fechamento da mina, o leito do rio Ccatun Mayo (Rio Altuarca) será reduzido em 84%, enquanto o 
rio Cañipía em 34%.

Impacto na qualidade da água associado à atividade de mineração, nas comunidades de Huarca, Huisa 
Collana e Huisa e Bajo Huancané.

 • A água para consumo humano na área de influência da mina contém mercúrio, alumínio, fósforo, ferro 
e arsênico.

 • Risco para a saúde na área de mineração devido a altas concentrações de ferro, nitratos, cálcio, sulfatos e 
molibdênio bem acima dos padrões nacionais.

Fonte: AIA Integrado do projeto 2018. Centro Nacional de Saúde Ocupacional e Proteção Ambiental para a Saúde (CENSOPAS) do Ministério da 
Saúde (2010); Relatório final da mesa de diálogo Espinar (MINAM e MPE, 2013)

MMG

Origem: Empresa chinesa
Projeto: Las Bambas
Produção: cobre, molibdênio, ouro e prata
Poço aberto

População afetada: 16 comunidades camponesas indígenas nos distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui e 
Haquira, província de Cotabambas e no distrito de Progreso, província de Grau em Apurímac.

Ao ambiente

Deficiências nos estudos de impacto ambiental geraram poeira, vibrações e ruídos ao longo da rodovia:

 • Mais de 125 caminhões de alta tonelagem passam duas vezes por dia; outros 60 veículos com 
suprimentos, bem como carros e caminhões particulares.

 • A estrada não está asfaltada.
 • Levantamento de poeira, vibrações domésticas e poluição sonora ocorrem.
 • São afetados as condições de vida decentes e o direito a um ambiente saudável. 
 • Atravessa os distritos de Progreso, Challhuahuacho, Mara, Capacmarca, Colquemarca, Chamaca, 

Velille, Coporaque e Espinar, em várias províncias das regiões de Cusco e Apurímac, território ancestral 
das comunidades camponesas e indígenas.

Impactos na água, flora, fauna e solos locais

Rios e nascentes: 

 • Durante as operações, a vazão do rio Ferrobamba (Fuerabamba) e as nascentes da sub bacia estão se 
encolhendo para quase zero. 

 • O depósito de rejeitos produz infiltração de água dos rejeitos durante todo o ciclo de vida da mina que 
impactará os cursos de água.

 • Durante o estágio pós-fechamento, as concentrações de metal aumentarão para valores superiores a os 
da linha de base, devido aos efluentes do projeto.

Bofedales:

 • Foram identificados 17 bofedales como habitats sensíveis. 

Fauna:

 • Desaparecimento de espécies locais endêmicas, raras e ameaçadas de extinção: trutas, anfíbios, 
mamíferos e aves.
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Sul andino. Peru. Foto: CooperAcción.

A relação entre empresas e direitos humanos não foi abordada pela estrutura legal e institucional em 
vigor no Peru. No final de 2018, não havia política, regra ou regulamento que implementasse dire-
tamente esta questão no país, apesar da adoção dos P.O. por parte das Nações Unidas em 2011 e sua 
incorporação às normas da OCDE no mesmo ano.40 Pelo contrário, após revisar e analisar os diferentes 
documentos de políticas, é evidente que eles mantêm uma linguagem relutante em estabelecer co-
nexões entre empresas e direitos humanos (com exceção dos direitos trabalhistas). 

A mensagem oficial desses documentos associa empresas ao crescimento econômico e destaca seu 
papel importante como motor do desenvolvimento nacional. Mesmo que os conflitos sociais ao redor 
das atividades das empresas extrativas constituem parte importante da agenda nacional dos últimos 
dez anos, a necessidade de abordar a relação dos direitos humanos com a ação das empresas não 
aparece nem nas políticas nacionais, nem na visão oficial do futuro do país.   

40  Em 2000, a OCDE adotou referências explícitas aos direitos humanos em suas Diretrizes para Empresas Multinacionais.
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Los Nascimientos Fiambala. Argentina. Foto: Jose Guevara. 2019
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3. Principais descobertas e conclusões
Depois de reunir as preocupações e experiências das comunidades afetadas, a análise dos estudos de 
caso nos quatro países e um exame das políticas públicas sobre a aplicação dos Princípios Orienta-
dores sobre Empresas e Direitos Humanos, é possível apontar alguns resultados e conclusões desta 
pesquisa:  

3.1 Resultados:

 • A respeito dos pilares dos Princípios Orientadores, encontramos o seguinte:

Pilar 1: Proteger 

Os estudos de caso apresentados no ponto anterior mostram a fraqueza dos Estados para 
cumprir o pilar da proteção. Prevalecem, acima das políticas de direitos humanos, acordos 
e arranjos comerciais, que as empresas freqüentemente fazem valer processando os Estados 
por valores exorbitantes quando consideram que as políticas públicas dos governos atentam 
contra seus investimentos e lucros ou porque adotaram medidas a favor dos direitos humanos 
ou do interesse público.41 Da mesma forma, houve numerosos casos de pressão comercial, ne-
gociações com Estados, “portas giratórias” etc., mecanismos que demonstram a captura cor-
porativa dos Estados em múltiplas escalas. As empresas conseguem incluir seus interesses no 
desenho de políticas públicas sobre direitos humanos, em estudos prévios para concessão de 
licenças ambientais, nos instrumentos de medição de impactos e danos ambientais e mesmo 
nas medidas de remediação. Essa interferência é ainda maior nas instituições e na governança 
no nível local, onde as empresas costumam tirar proveito de práticas corruptas de funcionários 
da administração local e/ou de relações com os poderes políticos locais. Os casos analisados 
mostram como as medidas e o tipo de reparação contra danos são definidos pelas próprias 
empresas, conformando assim o que as comunidades chamam de revitimização.

Pilar 2: Respeitar

As poucas empresas que reconheceram a estrutura dos Princípios Orientadores apontam que 
cumprem este pilar, criando mecanismos de devida diligência. Porém, um aspecto básico é 
o tipo de informação que as empresas compartilham com instituições de Estados e com as 
próprias comunidades. Muitas vezes se trata de informações incompletas, extemporâneas e/
ou equivocadas. Por outro lado, informações sobre impactos ambientais e na saúde são elabo-
radas e fornecidas pelas próprias empresas. Finalmente, as análises de riscos são elaboradas 

41 “As dez ações internacionais que Duque terá que enfrentar”, El Tiempo (30 de junho de 2018), https://www.eltiempo.com/justicia/investi-
gacion/las-demandas-internacionales-que-duque-debera-enfrentar-238000. O Estado colombiano tem processos contra ele interpostos 
por Consigo Resources, Prodeco (Glencore), Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), Telefónica de España, América Móvil de México, 
Granahorrar, bem como as canadenses Gran Colombia Gold, Red Eagle, Eco Oro Minerals e Galdway Gold, por uma quantia equivalente a 
5 bilhões de dólares. Em relação aos países abordados neste relatório, vale destacar o caso da Argentina, que concentrava em 2017 7% 
do total global de reclamações perante tribunais internacionais, sendo o país mais processado no mundo. Veja mais informações em: “O 
Estado argentino é o mais processado perante tribunais internacionais”, Infobae (3 de julho de 2018), https://www.infobae.com/econo-
mia/03/07/2018 /el-estado-argentino-es-el-mas-demandado-en-tribunales-internacionales/.
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pelas empresas ou por consultores a elas ligados, sem a participação das comunidades e/ou 
de seus representantes. Isso indica que, no âmbito das empresas, continua predominante o 
enfoque da RSC e a interpretação dos Princípios Orientadores é realizada nesse marco e não no 
horizonte dos direitos humanos. 

Pilar 3.  Remediar

Nos casos analisados, percebe-se que o remédio ou as compensações não correspondem com a 
gravidade dos danos e impactos. Na maioria dos casos, as ações implementadas assumem um 
caráter de assistencialismo, mas não de reparação integral do fato que gerou as violações.42 
Da mesma forma, vários dos acordos que foram alcançados com as comunidades afetadas não 
foram cumpridos em seus cronogramas e no tipo de projeto.

É preocupante que o “remédio” oferecido equipare uma violação dos direitos humanos ou um 
dano ambiental a um crime menor, que poderia ser resolvido em instâncias extrajudiciais. 
Parece que, em relação a este pilar, o único requisito para as empresas poderia ser em razão 
da devida diligência, entendida como a forma autônoma e voluntária que permite limitar e 
controlar a ação direta ou indireta da empresa para evitar violações direitos humanos.43 Desse 
modo, mantém-se a impressão de que as empresas não têm obrigações legais, o que facil-
mente cria um cenário de impunidade do poder corporativo. O respeito pelos direitos humanos 
não pode ser considerado de forma alguma uma questão de “cultura corporativa”, mas deve 
ser uma questão de regulamentação e reconhecimento de suas responsabilidades. É impor-

42 Atualmente, a maioria das empresas possui escritórios ou uma área encarregada de lidar com esse tipo de reclamação. No entanto, o pro-
cessamento de reclamações passa por um processo demorado, deixando aqueles que registram reclamações em situações de alto nível 
de incerteza, pois não se sabe quando uma resposta será emitida. Esse tratamento de reclamações também gera a sensação de que não 
existem garantias e isso enfraquece a confiança para interpor as mesmas. Além disso, há uma enorme falta de transparência no processo 
seguido pelas empresas para resolver essas reclamações e sua “discricionaridade” no tratamento de informações lança sérias dúvidas 
sobre os critérios com os quais o próprio processo é gerenciado.

43 Gonzalo Berrón, “Direitos humanos e empresas transnacionais. Uma discussão urgente”. TNI, 2016, https://www.tni.org/en/node/23160

Medanitos 2019. Argentina. Foto: BePe
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tante lembrar que existem outros instrumentos internacionais em matéria de direitos hu-
manos que as empresas e os Estados têm a obrigação de respeitar e garantir.

 • Verificou-se que o nível de conhecimento e apropriação dos Princípios Orientadores pelas em-
presas, os funcionários do Estado e as comunidades afetadas é muito baixo. Através das entre-
vistas realizadas, verificou-se que apenas alguns funcionários encarregados da construção da 
política nacional de direitos humanos e/ou planos nacionais de ação têm um nível mínimo de con-
hecimento sobre os Princípios Orientadores. O mesmo acontece com alguns poucos funcionários 
das empresas. Nas comunidades, verificou-se que há uma clara identificação dos impactos, danos 
e tipos de direitos violados por operações extrativistas, mas há igual ignorância sobre a existência 
desse instrumento voluntário.

 • Constatou-se que, em contextos de enclaves extrativos transnacionais, as violações de direitos 
fundamentais das pessoas (saúde, alimentação, ambiente saudável etc.), de direitos econômicos, 
sociais e culturais, bem como dos direitos coletivos (das comunidades indígenas, Afrodescen-
dentes e camponesas) têm aumentado. Nos quatro casos analisados, as comunidades manifes-
taram sua preocupação com os graves efeitos e limitações do direito à água como um efeito das 
dimensões que a apropriação deste recurso alcançou em operações extrativas. Da mesma forma, 
ficou evidente como nesses dois últimos anos foram exacerbadas, de forma preocupante, as 
restrições impostas ao exercício dos direitos das comunidades afetadas a participar da reivindi-
cação de seus direitos. Nas áreas de extração local foram registrados padrões muito semelhantes 
no uso de várias formas de violência, incluindo a estatal, como a estigmatização de representantes 
e líderes das comunidades reclamantes de seus direitos e que denunciam os danos e violações de 
direitos causados pelas empresas. 

 • Mulheres e crianças são as populações mais afetadas: as quatro investigações tiveram o cuidado 
de analisar o que acontece com os direitos das mulheres nesses contextos em que as empresas 
transnacionais operam. Era evidente que não existe diagnóstico diferenciado dos impactos da mi-
neração no corpo e na vida das mulheres, nem um reconhecimento da violência contra elas, as-
sociada a mudanças socioculturais, territoriais, econômicas e a destruição de seus modos de vida 
gerados pelo extrativismo; e que, no âmbito da aplicação dos Princípios Orientadores, também 
não existem programas e/ou mecanismos objetivos específicos voltados a proteger, respeitar e re-
mediar os direitos das mulheres. Lamentavelmente os Princípios Orientadores não têm aportado 
soluções para violações dos direitos de mulheres e crianças.

 • No trabalho de campo, verificou-se que as comunidades que vivem há muito tempo nesses con-
textos extrativos, adotam uma atitude de aceitação das práticas das empresas, e que estas re-
forçam tal comportamento com suas ações assistencialistas e sua pretensão de se substituir ao 
Estado. Isso resulta na desestruturação do tecido social comunitário, gera ambientes de descon-
fiança interna, conflitos entre famílias e fracionamento da autonomia da comunidade e da sua 
força para fazer valer suas reivindicações.
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3.2 Conclusões:

 • Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, devido à sua natureza voluntária, 
constituem um acordo de relacionamento legal entre as partes (Estados e empresas) destinado 
a uma maior cooperação entre si, para melhorar a proteção do meio ambiente. Em tal sentido, 
esta pesquisa reconhece que os Princípios Orientadores contribuem para aumentar a conscien-
tização sobre a magnitude dos impactos das operações das empresas transnacionais no meio 
ambiente e nos territórios, colocam na agenda internacional o debate sobre as responsabilidades 
das empresas em violações de direitos humanos, por um lado, e por outro, estabelecem para os 
Estados e nos fóruns multilaterais (como a ONU e a UE) a necessidade de avançar em mecanismos 
regulatórios mais eficazes em relação às atividades das empresas, que garantam os direitos das 
pessoas e comunidades afetadas e o desafio de manter a universalidade, a interdependência e a 
supremacia dos direitos humanos sobre interesses econômicos privados.

 • As condições em que vivem as comunidades afetadas analisadas nesta investigação permitem 
concluir que os Princípios Orientadores não alcançaram mudanças substanciais no compor-
tamento das empresas quanto à redução dos impactos e danos ambientais, os efeitos sobre os 
territórios e as violações dos direitos das comunidades à saúde, ao alimento e à cultura, entre 
outros. Os Princípios Orientadores, entendidos como um pacto de colaboração, permitem que 
as próprias empresas sejam as responsáveis por medirem os impactos ambientais de suas ativi-
dades, estabelecerem a linha de base e a análise de risco, e por isso a supervisão que as instituições 
do Estado possam vir a exercer irá basear-se nas informações fornecidas pelas próprias empresas. 
Em outras palavras, é gerado um círculo vicioso de desenho de programas e autoavaliação, junta-
mente com os mecanismos de resolução de conflitos que, como observado nos casos analisados, 
é feito através de um relacionamento ou diálogo direto entre empresas e comunidades afetadas, 
sem que exista a função de árbitro do Estado, que deve ser o de garantir que sejam respeitados, 
protegidos e remediados os direitos das comunidades afetadas.

 • Nos contextos do sul global onde estão localizados os processos extrativos de mineração, os 
Estados nacionais e os governos locais sofrem um altíssimo risco de captura corporativa. A inter-
ferência das empresas na definição de algumas políticas públicas ou programas de proteção dos 
direitos humanos é mais intensa nos territórios e sobre as autoridades (locais/regionais) onde 
as empresas têm suas operações extrativistas. Contribuem para isso condições como níveis de 
corrupção, fraqueza na governança local e a ausência de instituições fortalecidas do Estado 
central. As empresas argumentam que sua interferência faz parte do seu espírito colaborativo no 
marco dos Princípios Orientadores. No entanto, o que se pôde observar é o forte controle, gerado 
pelas empresas, da vida cotidiana, pública e comunitária, a cooptação de funcionários públicos, o 
controle sobre o tipo de informação que compartilham com autoridades e comunidades, o dire-
cionamento e a utilização de instrumentos como os planos de ação nacionais ou outro tipo de 
instrumentos de política pública. Tudo isso corrobora a conclusão de que os Princípios Orien-
tadores não contribuíram para reduzir o grande poder corporativo das empresas transnacionais 
ou garantir o devido funcionamento de pesos e contrapesos, o que leva a um enfraquecimento 
gradual das democracias nesses países.

 • Os Princípios Orientadores não contribuíram para superar a impunidade que as empresas des-
frutam em violações de direitos humanos e pelos graves danos ambientais e territoriais que 
causam. Por um lado, isso se deve a suas limitações para conter o avanço do poder corporativo das 
empresas; por outro, os P.O. não possuem mecanismos de investigação e sanção quando são iden-
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tificadas violações diretas das empresas ou quando estas são responsáveis por cumplicidade com 
outras empresas ou outros atores que cometem as violações. Foi possível observar, nos contextos 
de mineração analisados, que as violações de direitos humanos, a violência contra a população, as 
estratégias para instilar medo, os controles da vida cotidiana acontecem em uma trama de atores 
e de práticas em que as empresas participam às vezes de forma direta e às vezes indiretamente ou 
por cumplicidade.

 • Talvez uma das descobertas mais importantes desta pesquisa esteja relacionada às condições en-
frentadas pelas vítimas para obter acesso à justiça e à reparação. Daí, pode-se concluir que os 
Princípios Orientadores, sob o pilar “Remediar”, não estabelecem mecanismos, critérios ou pro-
cedimentos específicos e eficazes para as reclamações das vítimas, nem para que seus direitos 
violados sejam ressarcidos. As ações reparatórias são definidas em espaços de “diálogo” entre 
empresas e comunidades afetadas. Identificou-se que esses espaços são carregados com dife-
rentes formas de pressão, manipulação da informação e diálogos em condições assimétricas, o 
que resulta em “compensações” (como são chamados pelas empresas) que não correspondem aos 
danos reais e não atendem às necessidades das comunidades. O Estado não intervém e, portanto, o 
cumprimento dos acordos fica sob a influência da voluntariedade ou disponibilidade orçamentária 
das empresas e/ou da pressão que as comunidades tenham condições de exercer. Experiências de 
reassentamento, apresentadas como uma das maneiras de remediar, falharam em sua maioria 
principalmente devido ao não cumprimento do pactuado, e as comunidades consideram que as 
condições em que são reassentadas constituem uma vitimização. O mecanismo de reclamação 
existente é ineficaz; as empresas evadem as perguntas ou reclamações e atrasam suas respostas.

 • Finalmente, pode-se concluir que os Princípios Orientadores são um instrumento muito fraco 
em comparação com acordos ou tratados de livre comércio e acordos de investimento. Portanto, 
eles cumprem mais o papel de promover a imagem (positiva) das empresas do que a de impedir 
violações de direitos humanos ou exigir que respondam legalmente quando tais violações forem 
cometidas. Dessa maneira, os direitos particulares das vítimas e o primado universal dos direitos 
humanos ficam em segundo plano.

Sul andino. Peru. Foto: CooperAcción
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Sul andino. Peru. Foto: CooperAcción
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4. Recomendações
Às Nações Unidas:

 • Avançar decisivamente para a adoção de um Tratado Vinculante que garanta, acima dos inte-
resses econômicos das empresas, os direitos humanos das comunidades e a natureza. O referido 
tratado não pode estar por baixo de convênios e instrumentos internacionais de direitos humanos 
assinados pelos Estados, nem entrar em contradição com outros acordos como o dos direitos dos 
povos étnicos, a declaração dos direitos dos camponeses camponesas ou o acordo de Escazú, entre 
outros. Nesse sentido, a ONU também deverá respeitar o mandato da Resolução 26/9 de 2014. 
Note-se que as organizações responsáveis por esta pesquisa compartilham propostas feitas pela 
campanha global para desmantelar o poder corporativo e pôr um fim à impunidade, bem como 
outras iniciativas levantadas por várias organizações da sociedade civil nas diferentes rodadas do 
Grupo de Trabalho do Conselho de Direitos Humano que lida com o Tratado Vinculante. 

 • Com base no que foi observado nas realidades em que vivem as comunidades dos territórios ana-
lisados, recomendamos particularmente às Nações Unidas que o Tratado Vinculante inclua um 
mecanismo concreto de investigação e punição de empresas transnacionais por violações de di-
reitos fundamentais, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos coletivos e do meio am-
biente, bem como os direitos da natureza. Esse mecanismo pode ser complementar ou subsidiário 
de outros que já existem, como o Tribunal Penal Internacional. As graves violações das quais as 
comunidades tem sido feitas objeto e as condições de alta vulnerabilidade em que continuam vi-
vendo como consequência da estratégia expansionista e de desapropriação territorial pelas em-
presas nos levam a recomendar às Nações Unidas que não haja mais atrasos na adoção de um 
Tratado Vinculante que proteja efetivamente os direitos das comunidades e das vítimas de acessar 
a justiça, à reparação integral e, acima de tudo, a viver dignamente em seus territórios.  

Para os Estados:

 • Os Estados devem adotar mecanismos legais e políticos que reduzam a ingerência e captura de 
instituições públicas por empresas. Em referência aos quatro países que fazem parte desta pes-
quisa, recomenda-se que os Estados deem maior prioridade às organizações sociais e organi-
zações de vítimas, às pessoas e comunidades afetadas no momento de desenvolver políticas pú-
blicas sobre direitos humanos, os planos nacionais de ação sobre empresas e direitos humanos 
etc., e não apenas às propostas e diretrizes das empresas.

 • Os órgãos de vigilância e controle dos Estados devem monitorar rigorosamente as análise de risco 
e os dispositivos construídos pelas empresas para evitar violações e, nos casos em que existam 
violações dos direitos humanos e ambientais, eles devem exigir das empresas que assumam sua 
responsabilidade e acompanhar as vítimas no acesso à justiça e o exercício do direito à reparação 
integral. Atenção especial deve ser dada à necessidade de implementar (em caráter de urgência) o 
princípio da precaução44 no direito ambiental. 

44 Em questões ambientais, este princípio postula que o estabelecimento de medidas de proteção ambiental não pode ser adiado em frente 
da falta de informação ou da incerteza sobre os impactos que as atividades econômicas podem gerar em um ecossistema.
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ciado das operações extrativistas na vida e no corpo das mulheres, bem como no direito a um 
ambiente saudável e a um futuro decente para crianças e jovens. Os Estados devem garantir que 
as reparações acordadas pelas empresas e comunidades incluam compensação desses impactos 
diferenciados.

 • Os Estados devem pôr em prática o princípio de precaução (ou prevenção) antes de fazer con-
cessões minerárias e extrativas.  De forma complementar, devem-se levar em consideração os es-
tudos científicos (acadêmicos e de ONGs) sobre os diagnósticos e situação dos diferentes sistemas 
ecológicos, bacias hidrográficas e áreas especiais de proteção ambiental.

 • Em relação aos territórios habitados por comunidades étnicas e em que são realizadas operações 
de exploração, extração, transporte de minerais etc. pelas corporações transnacionais, os Estados 
devem garantir o direito à consulta prévia e ao consentimento livre e informado das comuni-
dades, bem como o respeito pelas decisões autônomas de suas autoridades ancestrais,  conforme 
contemplado em vários instrumentos de direito internacional. Os Estados não devem delegar o 
processo de consulta às empresas.

 • Os Estados devem avançar no incentivo à legislação nacional para tipificar os crimes econômicos 
cometidos por atores empresariais contra o meio ambiente, particularmente em locais de impor-
tância ambiental, como os locais Ramsar, que atualmente estão sendo impactado pelas atividades 
de mineração.

Wayuú. La Guajira. Colômbia. Foto: Santiago Londoño (PAS).



Empresas  t ransnac iona is  e  Pr inc íp ios  Or ientadores :
rumo a  mecan ismos efet i vos  para  a  proteção 

dos  d i re i tos  humanos  na  Amér ica  Lat ina

47

Para as empresas:

 • As empresas transnacionais devem cumprir integralmente os compromissos e acordos assinados 
com comunidades e vítimas em relação a programas de reparação, reassentamento ou outros, 
voltados à compensação pelos direitos violados.

 • As empresas devem deixar de amparar-se em acordos voluntários para não responder (legal-
mente) pelas violações de direitos humanos que cometem na condução de suas operações ex-
trativistas e devem ater-se aos princípios de supremacia, universalidade e interdependência dos 
direitos humanos que prevalecem sobre os interesses privados.

 • As empresas devem entender que, além dos princípios voluntários, existem outros instrumentos 
internacionais que se empenham em evidenciar que as operações das empresas transnacionais 
afetam os direitos humanos e apontam suas obrigações relacionadas à prevenção de danos e à 
reparação deles quando causados. Antes de iniciar qualquer projeto, as empresas devem cumprir 
com a obrigação de consultas prévias e do consentimento livre e esclarecido das comunidades, 
com análise de risco e seus respectivos planos de tratamento, entre outros.

 • As empresas devem abster-se de exercer mecanismos de captura corporativa de Estados e comu-
nidades, respeitar os direitos de autodeterminação das sociedades desde o momento do plane-
jamento de suas atividades, informando totalmente sobre todas as suas atividades e impactos 
potenciais nos sistemas ecológicos, econômicos, sociais e políticos dos contextos em que 
pretendem se estabelecer.

Para a União Europeia:

 • No marco dos programas e projetos de cooperação multilateral e bilateral entre a UE e os Es-
tados de Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, solicitamos que sejam cuidadosamente avaliadas 
as políticas públicas que protegem os direitos humanos e ambientais e que se realize um mo-
nitoramento eficaz do cumprimento de acordos internacionais voluntários e/ou vinculantes de 
empresas transnacionais de capital europeu que realizam suas atividades extrativas nos países 
mencionados.

Todas as partes envolvidas devem considerar explicitamente os impactos diferenciados que suas 
decisões políticas e operações comerciais e extrativas têm sobre mulheres, crianças e idosos. Neste 
sentido, elas devem obrigar-se a desenhar ações concretas e diferenciadas de proteção, reparação 
e acesso à justiça para esses grupos humanos, que acabam sendo os mais afetados por projetos 
extrativos.
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