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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - 
PORTUGAL

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO

Apresentação

Na cidade de Braga, uma das mais belas e históricas do continente europeu, no da 08 de 

setembro de 2017, realizou-se o VII Encontro Internacional do CONPEDI.

Com muita honra, a Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho, 

a Professora Doutora Gemma Perez, investigadora da Universidade do Minho, o Professor 

Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, Professora Doutora Gema Perez Souto (Universidade do Minho). e o 

Professor Doutor Fabricio Veiga Costa da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Brasil se 

encontraram para coordenar o Grupo de Trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalismo.

Fruto desse encontro, após a apresentação oral dos pesquisadores, esta publicação se tornou 

possível.

No trabalho apresentado pelo pesquisador Elcio Nacur Rezende, discutiu-se a 

responsabilidade civil ambiental, construindo-se uma análise comparativa do tema proposto 

na perspectiva Brasil-Portugal.

No estudo dos “saberes locais de cura de mulheres quilombolas, patrimônio cultural imaterial 

em desaparecimento”, apresentado por Márcia Rodrigues Bertoldi, foi possível problematizar 

temática transdisciplinar, de relevância prática e atual.

O debate do tema “Ecopontos: um mecanismo de inserção social e densificação da 

cidadania”, proposto por Camila Rabelo de Matos Silva Arruda e Leticia Maria de Oliveira 

Borges, permitiu reflexões relevantes nos estudos do direito ambiental e sustentabilidade.

”A inexistência de um regime jurídico da água virtual e a (in) justiça ambiental” foi tema 

original, inovador e interdisciplinar debatido por Thaís Dalla Corte.



O estudo da “Biogrilagem”, objeto de análise proposta por Camile Serraggio Girelli e 

Alessandra Vanessa Teixeira, permitiu que os integrantes do respectivo Grupo de Trabalho 

construíssem reflexões sobre tema de interesse da sociedade contemporânea, e de relevante 

importância para a ciência do Direito.

“Os impactos da mineração no meio físico, biótico e socioeconômico” movimentou as 

discussões científicas, indo muito além do estudo técnico do direito ambiental, considerando-

se que Leila Cristina do Nascimento e Silva e José Claudio Junqueira Ribeiro propuseram 

análises das consequências vivenciadas pelos cidadãos e demais seres vivos atingidos direta 

ou indiretamente pela prática da mineração.

O estudo multidisciplinar da “justiça ambiental e a igualdade de gênero no século XXI”, 

apresentado por Patrícia Nunes Lima Bianchi e Jaime Meira do Nascimento Junior, 

problematizou a proteção jurídica, a inserção social e o contexto histórico ao qual se 

encontram inseridas as mulheres, correlacionando o debate jurídico proposto com a justiça 

ambiental.

A proposta de criação de um “Estado transnacional para a efetivação do direito ao meio 

ambiente no mundo”, tema apresentado por Giovanni José Pereira, trouxe o debate das 

questões ambientais no contexto do direito internacional e a preocupação da sociedade 

globalizada com temática de interesse da humanidade.

“A política nacional de resíduos sólidos”, e o estudo do presente tema no contexto da 

realidade vivenciada pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil, foi objeto de 

investigação proposto por Nicia Beatriz Monteiro Mafra e Izabel Cristina Bruno Bacellar 

Zaneti, que permitiu correlacionar questões ambientais com inclusão social.

A participação popular como instrumento de legitimação democrática das decisões tomadas 

no âmbito dos direitos socioambientais, no contexto das sociedades sustentáveis, 

movimentou e instigou as reflexões atinentes ao direito ambiental a partir de proposições 

trazidas por Lyssandro Norton Siqueira.

A proteção do meio ambiente, a partir da paisagem sonora, a ecologia acústica no contexto 

do campo sonoro e da paisagem sonora, bem como o estudo da topofilia, foram provocações 

atuais e inovadoras trazidas na apresentação de Vivian do Carmo Bellezzia.

O princípio do poluidor-pagador e a tributação ambiental, objeto de pesquisa proposto por 

Rodrigo Marcellino da Costa Belo, levantou a seguinte problemática cientifica: incentivos 



fiscais e tributários em razão de questões ambientais, podem ser vistos como uma forma de 

educação ambiental?

A alfabetização ecológica, educação ambiental, cidadania e democracia na sociedade 

contemporânea e sustentável foram temas abordados por Caroline Bresolin Maia Cadore e 

Jéssica Cindy Kempfer.

O debate dos temas apresentados despertou a curiosidade epistemológica, evidenciou a 

falibidade do conhecimento, a provisoriedade das conclusões científicas, além de permitir aos 

integrantes do diálogo a oportunidade de propor e apresentar aporias, elementos esses 

imprescindíveis ao pensamento crítico.

Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho,

Professora Doutora Gema Perez Souto, da Universidade do Minho,

Professor Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Câmara,

Professor Doutor Fabrício Veiga Costa, da Universidade de Itauna.

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Mestranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara. 
Especialista Ciências Penais IEC/PUC/MG. Especialista Direito Ambiental Estácio de Sá/RJ. Analista 
Ambiental Fundação Estadual do Meio Ambiente/MG.
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A MINERAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E 
SOCIOECONÔMICOS: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

MINING AND THIS IMPACTS OF ENVIROMENTHAL PHYSIC, BIOTIC AND 
SOCIOECONOMIC: ASPECTS POSITIVES AND NEGATIVES

Leila Cristina do Nascimento e Silva 1
José Claudio Junqueira Ribeiro

Resumo

A mineração sempre foi uma atividade de grande importância para o desenvolvimento, sendo 

que no Brasil apresenta especial relevância para a economia nacional. A partir da consciência 

ambiental na década de 1960, os reflexos indesejáveis dessa atividade passaram a ser 

denunciados cada vez mais. O objetivo deste estudo é analisar os potenciais impactos 

positivos e negativos da atividade minerária no meio físico, biótico e socioeconômico e sua 

possível compatibilização. Foram utilizados os métodos exploratório e hipotético dedutivo, O 

resultado é a explanação teórica sobre o tema, bem como a demonstração de vários exemplos 

de como esses impactos ocorrem no Brasil.

Palavras-chave: Mineração, Impactos ambientais, Compatibilização

Abstract/Resumen/Résumé

Mining has always been an activity of great importance for development, and in Brazil it has 

a special relevance for the national economy. From the environmental consciousness in the 

1960s, the undesirable reflexes of this activity began to be denounced. The objective of this 

study is to analyze the potential positive and negative impacts of mining activity in the 

physical, biotic and socioeconomic environment and its possible compatibility. The 

exploratory and hypothetical deductive methods were used. The result is a theoretical 

explanation on this subject, as well as the demonstration of several examples of how these 

impacts occur in Brazil.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Mining, Environmental impacts, Compatibility
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade extrativista se constitui na base das demais atividades econômicas da 

humanidade. Desde os princípios, foi a extração de bens da natureza que permitiu a 

sobrevivência e o desenvolvimento dos povos. O domínio de técnicas de cultivo e de 

transformação de minerais, ambas resultantes do extrativismo, foram os fatores que mais 

contribuíram para o surgimento das grandes civilizações. 

A importância do extrativismo pode inclusive ser observada nas diversas eras que a 

história da humanidade se divide: idade da pedra, do bronze e do ferro. Inicialmente, o 

principal objetivo era encontrar materiais para a confecção de armas, ferramentas e utensílios 

(bronze e ferro e argila). A extração de argila desempenhou papel importante para a produção 

de cerâmica para uso doméstico e mortuário. 

A extração de metais nobres como ouro, prata e pedras preciosas para produção de 

artefatos, decoração e joias, desde a antiguidade foram símbolos de riqueza e prestígio.  

Egípcios, fenícios e romanos são exemplos de como o conhecimento das técnicas do 

extrativismo e da capacidade de trabalhar os metais contribuíram para o desenvolvimento de 

suas civilizações. Na história mais recente, Portugal e Espanha tiveram seu apogeu com a 

descoberta e exploração de minas no Novo Mundo. Mesmo na atualidade, o extrativismo e o 

beneficiamento de minerais constituem em importante base para a indústria e o comércio, que 

potencializados pelo avanço tecnológico se destacam cada vez mais como fator do poder 

econômico.  

 Algumas das antigas técnicas de minerar são utilizadas, de forma rudimentar, até os 

dias atuais. Trata-se de ferramentas como pás, picaretas, marretas, carrinhos de mão, etc. 

Todavia ao longo do tempo foram desenvolvidas técnicas avançadas para a extração e 

beneficiamento dos mais diversos minerais, possibilitando sua concentração em níveis 

elevados para os diversos ramos da indústria de transformação em bens e serviços. 

 O uso da pólvora fez progredir a técnica da mineração, e mais ainda a dinamite, em 

meados do século XIX, aperfeiçoada com suplementos produzidos no século XX. A evolução 

das técnicas de perfuração também ampliou a capacidade da atividade de mineração. 

Acredita-se que a primeira sonda rotativa tenha sido utilizada na Inglaterra, em 1813, e 

versões aprimoradas apareceram ao longo do século XIX. 

A mineração, especialmente do carvão, foi o eixo central para o progresso da 

tecnologia industrial. A aplicação das bombas e máquinas a vapor, num ramo de vital 
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importância, crescente até meados do século XVIII, foi o primeiro passo para a siderurgia, 

com a substituição da lenha pelo carvão mineral. No caso da máquina a vapor, a mineração 

lhe forneceu os elementos essenciais, ferro e carvão, e dela recebeu mais tarde, contribuições 

indiretas sob a forma de mecanismos de extração, equipamentos, transportes, sistemas de 

ventilação, etc. 

O aumento da eficiência do esforço humano, dando margem à acumulação do capital, 

facultou a elevação da capacidade aquisitiva e a ampliação dos mercados. A disponibilidade 

de energia barata permitiu a produção em grande escala e os transportes em massa, com todos 

os benefícios daí resultantes, entre os quais o aumento da mobilidade.  

O mundo começou a se alertar para as questões ambientais somente na década de 

1960. Isso ocorre, sobretudo, após vários eventos. Inicialmente com o London Smog quando, 

em 1952, toda a cidade de Londres ficou coberta por uma fumaça causada pela poluição 

atmosférica, o que ocasionou a morte de várias pessoas por doenças respiratórias. Outro fato 

que contribuiu para esse alerta foi a ocorrência do Desastre de Minamata, em 1956, no Japão, 

quando várias pessoas foram contaminadas pelo mercúrio lançado no mar proveniente de uma 

indústria química.  

Esses dois eventos aliados a publicação no ano de 1962 da Primavera Silenciosa, livro 

da bióloga americana Rachel Carson, que chama a atenção para a contaminação pelo 

inseticida DDT, enseja os países desenvolvidos reunidos no chamado Clube de Roma a 

contratar o Massachusetts Institute of Technology (MIT) para elaboração de estudos sobre o 

tema. Nesse estudo, denominado “Os Limites do Crescimento” publicado em 1972, ficou 

constatado que o planeta não aguentaria o crescimento econômico e populacional ao menos na 

forma em que era explorado a época.  

Os efeitos colaterais do desenvolvimento do pós-guerra, mais tarde denominados 

impactos ambientais negativos, ganha dimensão política quando da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, marcada, 

inclusive, pelo confronto entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O segundo 

bloco de países, entre eles o Brasil, buscavam o crescimento a qualquer custo.  

Todavia, a Convenção de Estocolmo é um marco no que se refere à importância 

política dada aos impactos ambientais e também pela criação do Programa da Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) com a recomendação para que todos os países 

implementassem políticas públicas para preservar o meio ambiente.  

O Brasil, apesar de sua posição na Convenção de Estocolmo, segue a recomendação 

das Nações Unidas (ONU), e cria em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, 
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órgão vinculado ao Ministério do Interior para, sobretudo, não perder financiamentos de 

organismos internacionais. Somente quase uma década mais tarde é sancionada a Lei 

6.938/1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que criou o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente e estabeleceu como um de seus instrumentos a Avaliação de 

Impactos Ambientais, regulamentado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA em 23 de janeiro de 1986 por meio da Resolução CONAMA 01/1986.  

Esta resolução estabelece que a extração de minérios é uma das atividades 

potencialmente poluidoras que depende de elaboração de estudos de impacto ambiental para 

subsidiar a tomada de decisão para a implantação e operação de suas atividades no processo 

de licenciamento ambiental. 

Em 1988, a Constituição da República, recepcionou esses instrumentos legais e 

estabeleceu a obrigação do causador de poluição decorrente de atividades minerárias 

recuperar a área degradada, conforme dispõe o artigo 225, §2º da Carta Magna. 

 O Brasil, dada a sua diversidade geológica, tem o setor minerário como um dos 

grandes impulsionadores da sua economia, vez que o país concorre no mercado externo com a 

produção e comercialização de vários minerais. Por outro lado, toda e qualquer forma de 

mineração gera impactos ambientais negativos no meio ambiente.  

A partir de uma análise preliminar, propõe-se analisar como o tema dos impactos é 

tratado na legislação Pátria. Pretende-se relacionar neste estudo, não só os impactos negativos, 

como também os positivos decorrentes da atividade da mineração, procurando demonstrar, 

através de alguns exemplos reais, que o mesmo empreendimento pode apresentar ambas 

ocorrências, bem como analisar os fatores que influenciam diretamente na formação desses 

impactos.  

Foi utilizado o método jurídico exploratório, com a realização de pesquisas em fontes 

bibliográficas que demonstram, especialmente através de exemplos práticos, que a mineração 

embora possa causar alguns danos ambientais é também uma atividade importante para o 

desenvolvimento do país, o que justifica a análise do tema proposto. Utilizou-se ainda do 

método hipotético dedutivo, partindo-se da premissa que a mineração gera impactos tanto 

positivos quanto negativos no meio ambiente.  

O objetivo do trabalho é relacionar os potenciais impactos positivos e negativos 

gerados pela atividade minerária, apresentando alguns exemplos práticos sobre o tema, com 

vistas a contribuir para melhor compreensão da necessidade de sua compatibilização, 

considerando uma rápida revisão legislativa sobre o tema.  
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1. IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA MINERAÇÃO 

 

A palavra impacto ambiental é frequentemente associada a algo indesejável, “no 

sentido comum, ela é, na maioria das vezes, associada a algum dano à natureza, como a 

mortandade da fauna silvestre após o vazamento de petróleo no mar ou em um rio, quando as 

imagens de aves totalmente negras devido à camada de óleo chocam (ou impactam) a opinião 

pública. ” (SÁNCHEZ, 2008, p.29). Esse uso popular da palavra impacto é insuficiente, pois 

engloba apenas uma das dimensões do uso técnico da palavra. 

 Para Luís Enrique Sánchez o conceito de impacto ambiental é “a alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada 

por ação humana. ” (SÁNCHEZ, 2008, p. 32). Esse conceito é dinâmico e nele insere-se tanto 

a alteração negativa da qualidade ambiental como a positiva. A Resolução nº 01/86 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente conceitua impacto ambiental em seu artigo 1ª:  

 

(...) considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; II - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V 

- a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986).  

 

Essa definição, embora seja criticada por dizer respeito ao conceito de poluição 

(SÁNCHEZ, 2008), engloba tanto os impactos negativos quanto os positivos, vez que 

qualquer atividade antrópica que cause alterações sejam elas favoráveis ou contrárias ao meio 

ambiente, são consideradas impactos ambientais.  

Importante instrumento utilizado no Brasil para avaliar os impactos causados pelos 

empreendimentos no meio ambiente é a avaliação de impactos ambientais, estabelecida pela 

Lei 6.938/1981. (BRASIL, 1981). Ela seria o “todo um conjunto de procedimentos adotados 

para permitir uma cognição acerca do uso adequado do meio ambiente”.  (REZENDE, 2007, 

p.34).  

A Avaliação de Impactos Ambientais ou AIA, subsidia a tomada de decisões tanto por 

parte do empreendedor, que pode e deve utilizá-la para conhecer a forma de se fazer o uso 

mais racional do meio ambiente, como por parte do poder público, que por meio dela decide 

sobre quais atividades concederá o licenciamento ambiental.  
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A Resolução 01/86 do CONAMA estabelece a obrigatoriedade de estudo de impacto 

ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA) para empreendimentos minerários. 

Observa-se que a Resolução dispõe sobre “estudo” e não “avaliação” de impacto ambiental.  

Entende-se que esses institutos não devem ser confundidos, pois, o estudo de impacto 

ambiental seria o documento originário da avaliação de impacto ambiental, procedimento 

cognitivo. O relatório de impacto ambiental seria uma espécie de tradução do estudo para uma 

linguagem mais simples e clara.  

Relacionando a AIA, e o EIA, Leonardo Rezende afirma que:  

 

Há que se destacar que AIA não se encontra devidamente regulamentada na 

legislação ambiental brasileira. Desta feita, não há que se confundir entre os 

institutos do Estudo de Impacto Ambiental. O primeiro é ferramenta do segundo e, 

estes dois, com o procedimento de AIA não podem ser confundidos, por ser esta 

última um procedimento maior e mais amplo para tratar a questão ambiental e que 

não foi objeto de uma regulação adequada pela legislação brasileira, apesar de ser 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme afirmado 

anteriormente. (REZENDE, 2001, p. 40). 

 

O Professor Paulo Afonso escreve que o Estudo de Impacto ambiental não existe sem 

que haja uma prévia Avaliação de Impacto Ambiental, senão vejamos:  

 

O Estudo de Impacto Ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente (art. 9º, III, da Lei federal 6.938, de 31.8.1981). As noções de 

estudo e avaliação se completam através do preceito constitucional e dos preceitos 

de legislação ordinária (Lei federal 6.803, de 2.7.1980, e com a lei acima referida). 

As verificações e análises do Estudo de Impacto Ambiental terminam por um juízo 

de valor, ou seja, uma avaliação favorável ou desfavorável ao projeto. Não se admite 

um Estudo de Impacto Ambiental que se abstenha de emitir avaliação do projeto. 

(MACHADO, 2016, p. 268). 

 

  Tanto o AIA como o EIA/RIMA, quanto o licenciamento ambiental foram 

recepcionados pela Constituição da República de 1988, vez que os inciso IV do artigo 225, 

relaciona como dever do Poder Público exigir Estudo de Impacto Ambiental para as 

atividades potencialmente causadoras de degradação ao meio ambiente (BRASIL, 1988).  

Especialmente para os recursos minerários, no §2º do artigo 225, a Carta Magna impõe 

a obrigação para o empreendedor que os explorar de recuperar o meio ambiente degradado. O 

Decreto 97.632/1989 prevê a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) juntamente com o EIA/RIMA para futuros empreendimentos minerários.  

 Quais seriam os fatores que influenciam diretamente no surgimento de mais ou menos 

impactos ambientais decorrentes da mineração? 
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Fatores geográficos “como densidade da população, topografia, clima e aspectos 

socioeconômicos dentre outros, poderão influir de forma positiva ou negativa na extração 

econômica destas riquezas”.  (SILVA, 2007). 

Feitas essas considerações, passa-se ao estudo dos impactos socioeconômicos, físicos 

e bióticos causados pela mineração, de uma forma geral, sempre considerando seus aspectos 

positivos e negativos, e os fatores que os influenciam, conforme explanação conceitual feita 

acima.  

 

1.1 Impactos socioeconômicos  

 

A mineração é um dos pilares da sustentação econômica do país. “O preço dos 

minerais, do ouro e dos metais são sensíveis a dois fatores: suprimentos globais e tendências 

macroeconômicas nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.”. (UN, 2016, p. 64, 

tradução nossa). Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (2015), o setor minerário 

produziu, no ano de 2014, R$ 40 bilhões, o que equivale a 5% do Produto Interno Bruto 

Industrial do país. Isso significou uma contribuição com mais de R$ 34 bilhões nas 

exportações, sendo a exportação de minério de ferro responsável por mais de 75% desse 

valor.  

Por esse motivo, dá-se no país grande destaque ao minério de ferro, considerando 

ainda que o Brasil ocupou por muitos anos o local de líder mundial na sua exportação, 

perdendo atualmente apenas para a Austrália. Porém, não podemos esquecer a nossa 

diversidade geológica: O país também ocupa os primeiros lugares em termos mundiais para a 

exportação de Vermiculita, Grafita, Caulim e Bauxita. (IBRAM, 2015). O mesmo acontece 

com o Nióbio, mineral raro que ocorre no Estado de Minas Gerais, para o qual existem apenas 

3 jazidas no mundo. (IBRAM, 2014).  

Referida diversidade é confirmada ainda pelo fato que o país produz, citando alguns 

minerais, Estanho, Níquel, Magnesita, Manganês, Cromo, Ouro e Rochas Ornamentais.  Na 

produção de Calcário, Diamante Industrial, Tungstênio e Talco, o Brasil é autossuficiente. O 

Brasil é importador e produtor de Cobre, Enxofre, Titânio, Fosfato, Diatomito e Zinco, 

dependendo apenas do mercado externo para o consumo de Carvão Metalúrgico, Potássio e 

Terras Raras. (IBRAM, 2015).  

A mineração é uma atividade que gera muitos empregos. Segundo o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (2016c), o setor finalizou o ano de 2005 com 185.832 

empregos diretos. Para cada emprego direto gerado, decorrem vários indiretos.  
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Por outro lado, tomando-se como exemplo o Estado de Minas Gerais, o setor 

extrativista mineral, ao lado da indústria metalúrgica, do setor da construção civil e do setor 

do agronegócio são os setores da economia que detém o maior número de casos de acidentes 

de trabalho graves ou fatais em análise no Ministério do Trabalho e Emprego, isso devido ao 

alto risco ocupacional apresentado por essas atividades. (MTE, 2016).  

Nos locais onde a mineração ocorre, talvez pela necessidade premente de proteção 

ambiental, é comum encontrar municípios onde há edição de leis ambientais municipais, 

formação de conselhos de meio ambiente, maior gasto per capita com o meio ambiente e de 

instituição de Unidades de Conservação Municipais. Essa foi uma das conclusões de uma 

pesquisa, na qual Maria Amélia Enríquez (2008, p. 53) afirma que “a mineração de larga 

escala contribui para a institucionalização da dimensão ambiental nos municípios onde 

ocorre”.  

  Essa conclusão decorre da análise de dados do Instituto Brasileiro de Estatística, 

entretanto, a referida pesquisadora, analisando os dados sobre um outro prisma e traçando um 

quadro comparativo, informa que os critérios regionais são fortes influenciadores nessa 

institucionalização dizendo que ela “não é uma realidade comum a todos os municípios de 

base mineradora. Ela é bem mais forte nas regiões Centro-Sul do que na região norte no 

Brasil. ” (ÉNRIQUEZ, 2008, p.53). 

 Entende-se que a presença da mineração pode não ser o único fator influenciador na 

formação de instituições, concorrendo com ele outros fatores regionais, culturais e 

educacionais. Porém, vê-se a importância da atividade mineral para a institucionalização, ao 

se verificar que a capital do Estado de Minas Gerais foi primeiramente instalada no município 

de Mariana, depois em Ouro Preto, e no final do século XIX, em Belo Horizonte, todas essas 

cidades integrantes do Quadrilátero Ferrífero. (CASTRO; TARSO, 2011). 

Um dos fatores geográficos que muito interfere na percepção dos impactos da 

mineração pelas comunidades é a sua proximidade com os centros urbanos. Se houver o uso 

da mão de obra local, pode gerar um incremento da renda das populações envolvidas.  

Mas se houver a chegada de trabalhadores, especialmente na fase da instalação do 

canteiro de obras cria um forte impacto negativo, pois muitas vezes a mineração ocorre em 

pequenas cidades e vilarejos, que não dispõem de infraestrutura para o aumento populacional.  

Ocorre o aumento da especulação imobiliária, a sobrecarga do sistema de ensino e de 

saúde local. É comum acontecer de pequenos furtos e homicídios nesse período. Outra 

questão digna de nota são as desapropriações necessárias às instalações da cava, pilhas de 
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estéril, barragens de rejeitos e suas áreas de entorno para segurança e os consequentes 

reassentamentos das comunidades ali existentes. 

A participação da população envolvida deve ser considerada no processo de instalação 

de empreendimentos minerários, segundo José Cláudio Ribeiro e Romeu Thomé:  

 

O objetivo nuclear da participação pública é assegurar o exercício da cidadania e da 

democracia no processo de avaliação do impacto ambiental, momento que os 

diversos atores envolvidos e potencialmente afetados, direta ou indiretamente, por 

projeto ou atividade, devem ter amplo acesso às informações relacionadas ao seu 

impacto socioambiental, tanto positivos quanto negativos, para que possam externar 

sua opinião aos órgãos ambientais. (RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 48-49). 

 

Na fase de instalação, os impactos negativos são principalmente decorrentes do 

canteiro de obras e dos reassentamentos e os positivos da geração de emprego, renda e 

impostos (ISSQN). Além disso, a implantação de infraestruturas de correntes de medidas 

compensatórias. Na fase de operação, os níveis de emprego e ISSQN reduzem, mas inicia-se o 

recebimento da Compensação Financeira para a Exploração de Recursos Minerais – CEFEM.   

O impacto socioeconômico pode ser sentido também na fase de fechamento de mina, 

pois, as comunidades tendem a ser muito dependentes da atividade minerária. Nesse sentido, é 

muito importante que o Plano de Fechamento de Mina considere a potencialidade da região 

para diversificação da economia.  

 Assim, a escolha dos riscos que se vai conviver, também denominados risk trade-offs, 

é ferramenta perceptível da sociedade moderna, e cabe às pessoas envolvidas tomar decisões 

de incentivar a ação das empresas ou proteger a saúde e, consequentemente o meio ambiente. 

(GRAHAM; WIENER, 1997).   

Pode-se exemplificar um avanço legislativo no Estado de Minas Gerais, que através da 

Deliberação Normativa do COPAM de nº 127/2008, estabelece critérios para a avaliação 

ambiental na fase de fechamento de mina. Essa norma embora existente, carece de efetivação, 

pois o incentivo e apoio para que a comunidade local alcance sustentabilidade econômica 

através de outras atividades é de suma importância para que se evite o surgimento de cidades 

fantasmas.  

Sobre esse aspecto, uma questão complicada é a de as mineradoras assumirem o 

papel governamental de prover serviços locais necessários, tais como hospitais e 

escolas, que podem ser sucateados após o encerramento das atividades minerárias, 

uma vez que esses serviços nunca foram de fato assumidos pela comunidade e 

governo locais, e estes não desenvolvem capacidade suficiente para gerir de por si 

mesmos e de forma sustentável tais instituições. (RIBEIRO; MENDES, 2013, p. 45). 
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 Assim, observa-se que ainda que as mineradoras ajudem a constituição dos serviços 

básicos para uma região é necessário que, aos poucos, haja a transferência de responsabilidade 

pela gestão desses serviços para as comunidades e poder público local.   

O setor mineral é grande responsável por investimentos privados no Brasil. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Mineração (2015), estima-se que no período de 2014 a 2018 

sejam investidos 53,6 bilhões pela indústria mineral no país, sendo que 41,8% desse valor 

sejam investidos no Estado de Minas Gerais. Isso ocorre por ser esse a mais importante 

unidade federativa mineradora do país, liderando a produção nacional de minério de ferro, 

ouro, zinco e fosfato. (IBRAM, 2014). 

    

1.2 Impactos no meio físico 

 

O tipo de lavra, o material extraído, o método de extração escolhido e o porte do 

empreendimento minerário são fatores que influenciam na geração de impactos ambientais. 

“Os mesmos processos ecológicos que dão origem aos depósitos minerais condicionam a sua 

localização na crosta terrestre. A abundância ou escassez dos elementos que compõem essa 

crosta determina a frequência de ocorrência dos diversos tipos de depósitos minerais”. 

(MECHI; SANCHEZ, p. 209). 

É bem comum o discurso da rigidez locacional por parte das mineradoras, dizendo que 

não se escolhe o local de ocorrência dos minérios, mas por vezes ela ocorre em unidades de 

conservação, locais de grande importância para a preservação da biodiversidade, de 

ecossistemas determinados, de recursos hídricos ou das paisagens. Há nesses casos, fortes 

disputas entre o uso e ocupação do solo e a preservação.  

 

Os solos são os grandes responsáveis pelo suporte da biodiversidade nas áreas 

continentais, além de terem grande papel no controle do ciclo hidrológico e do ciclo 

do carbono. Além disso são a base da produção agrícola, servem de suporte para a 

maioria das obras e construções humanas, são fontes de recursos de materiais de 

construção e minerais, além de serem usados como repositório de inúmeros resíduos 

e sólidos produzidos pelo homem. (CALIJURI; CUNHA, 2013, 318). 

 

A mineração “apresenta como característica intrínseca o impacto negativo sobre o 

meio ambiente.”. (ALVES; THOMÉ, 2016, p. 227). Além do empobrecimento e da 

contaminação do solo, a referida atividade suprime a vegetação e contribui para o 

assoreamento do leito dos rios, ocorre ainda a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, sobretudo através de processos de oxidação.  
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Outro fator que influencia na ocorrência de impactos ambientais é a idade da mina: 

Exemplo dessa influência é encontrado na região do quadrilátero ferrífero, no Centro-Sul do 

Estado de Minas Gerais, onde a mineração começou no século XVII, com a procura inicial 

dos bandeirantes por ouro, prata, e pedras preciosas, dada a facilidade de sua comercialização 

para a Europa. Observa-se que a exploração mineral se iniciou pelo ouro, e depois passou para 

o minério de ferro, em uma época em que não havia a preocupação com as questões 

ambientais e socioeconômicas, razão pela qual gerou-se vários passivos ambientais, nesse 

sentido:  

Isso ocorre porque, como a mineração começou há muitos anos naquela região, as 

técnicas empregadas não consideravam os aspectos ambientais e sociais. A 

mineração mal atendia as questões técnicas e econômicas; portanto, foram criados 

vários passivos ambientais e trabalhistas. Assim, a mineração se expandiu em 

quantidade e tamanho, afetando não apenas o município minerador, como também 

em seu entorno. (ÉNRIQUEZ, 2009, p. 58).  

 

 Assim, o surgimento da legislação no Brasil sobre a questão ambiental só se dá após a 

degradação dessas áreas. O processo de licenciamento das minas do quadrilátero ferrífero se 

deu de forma corretiva, vez que as atividades já se encontravam em funcionamento quando 

surgiram as obrigações legais. Maria Amélia Enriquez (2009) afirma, que grande parte da 

regularização ambiental na área se deu mediante judicialização, inclusive.  

Segue-se com o exemplo do minério de ferro que normalmente ocorre em camadas 

subjacentes da terra, sendo necessário para sua retirada, a remoção do solo e das camadas 

superficiais.  A profundidade da jazida dependerá da relação minério/estéril. Assim, a retirada 

da crosta terrestre remove muitas vezes o solo fértil, gerando total empobrecimento do solo.  

Nessa fase de extração aumenta-se a poluição do ar, e pode ser grande a geração de ruídos, 

pelo uso de explosivos. Tem-se também em decorrência da retirada da camada superficial da 

terra, a formação de grande volume de rejeitos.  

Esses rejeitos são comumente/e dispostos em pilha de estéril, que com as chuvas 

sofrem o fenômeno da lixiviação, que é a oxidação do material nela existente em contato com 

a água, que tendem a escoar para os leitos dos rios. Assim, é comum a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas onde se encontram essas pilhas de estéril, como também o 

aumento da turbidez da água dos rios com o escoamento de partículas de minério para o leito 

dos rios, senão vejamos:  

 

Durante as etapas do processo de mineração (extração, disposição de rejeitos, 

reconstituição de solos construídos, entre outras), a pirita (FeS2) presente nos 
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sedimentos sofre oxidação em diferentes intensidades. Em consequência do contato 

direto da pirita com o oxigênio da atmosfera, intensa oxidação inicial ocorre na 

superfície de solos reconstituídos sobre a pilha de rejeitos, aumentando a 

concentração de hidróxido de ferro (Fe2OH3) e sulfato (H2SO4) nos sedimentos não 

saturados. A precipitação que infiltra através da superfície e o fluxo subterrâneo 

lateral, após o encerramento das atividades de mineração, saturam a pilha de 

estéreis. Consequentemente, os produtos da oxidação de pirita (Fe 2
-3, H+, SO4

-2) são 

solubilizados dos sedimentos, resultando em aumento da mineralização e 

acidificação da água subterrânea. Dependendo das condições hidrogeológicas, a 

água subterrânea pode ser drenada por cursos d’água, provocando também a 

acidificação de águas superficiais. (CALIJURI; CUNHA, 2013, p. 277). 
 

Esse fenômeno é conhecido como drenagem ácida e é muito comum na extração de 

ouro, cobre, carvão, zinco, urânio e outros minerais. Uma medida que poderia evitar esse 

impacto é a impermeabilização do local de disposição da pilha de estéril.  

Para que o minério de ferro seja competitivo no mercado, é necessário que após a sua 

extração ele passe pelo processo de beneficiamento que é o seu processamento, através do 

tratamento com grande quantidade de água, produtos químicos e queima de combustíveis.  

O que sobra do processo de beneficiamento é o rejeito, uma lama, que normalmente é 

disposta em grandes estruturas de contenção denominadas barragens de rejeitos, cuja 

construção pode inundar áreas férteis para a agricultura e pecuária, além da supressão de 

lençóis freáticos.  Ao se construir uma barragem, deve-se remover toda a vegetação da área a 

ser inundada, pois a decomposição dessa biomassa inundada pode gerar a emissão de Gases 

de Efeito Estufa. (CALIJURI; CUNHA, 2013). 

A disposição de rejeito em barragens é uma atividade de alto risco, que em caso de 

rompimento pode significar perda humana, inundação de grandes áreas à jusante e o aumento 

da turbidez e morte de rios. 

  

1.3 Impactos no meio biótico 

 

A instalação de empreendimentos minerários pode trazer graves consequências ao 

meio biótico. Desde a instalação do canteiro de obras, até o início da exploração há grande 

supressão vegetal, o que causa o afugentamento e a mortandade de várias espécies. Há 

também a interrupção do fluxo gênico através de mineração em corredores ecológicos e em 

locais importantes para a conservação das espécies como as Unidades de Conservação.  

Espécies nativas tem o seu hábitat alterado, a fauna terrestre morre sem ter para onde 

fugir, há também prejuízo para a flora. A construção de barragens de rejeitos novamente é um 

exemplo de impacto negativo, pois ela altera o curso natural do leito dos rios, “mata plantas 

terrestres e florestas; animais são, na maior das hipóteses deslocados. Como muitas espécies 
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são adaptadas às condições de fundo de vale, o represamento pode eliminar habitats únicos da 

vida selvagem e afetar as populações de espécies ameaçadas. ” (CALIJURI; CASTRO, 2013, 

p. 255). 

 As alterações físico químicas das águas resultantes dos lançamentos dos efluentes das 

barragens de rejeitos impactam a biota aquática que podem ser sofrer danos significativos 

com vazamentos ou controles deficientes. Situações críticas ocorrem com rompimento dessas 

barragens, quando a exemplo do ocorrido recentemente com a Barragem de Fundão no 

município de Mariana, Minas Gerais, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de lama 

originária dessa contenção foram despejadas na bacia do rio Doce, provocando danos ao meio 

biótico até a foz no Atlântico, notadamente à ictiofauna, às aves aquáticas e às matas  ciliares 

completamente soterradas, como também aos animais domésticos e silvestres que se 

encontravam à jusante dessa estrutura e ao longo do leito do rio. 

 Feita essa análise, em linhas gerais, acerca dos impactos causados pela mineração, 

prosseguir-se-á, no capítulo seguinte, com a análise de alguns episódios de impactação de 

empreendimentos minerários que ocorreram no Brasil.  

  

2. ALGUNS CASOS REAIS DE IMPACTOS CAUSADOS PELA MINERAÇÃO 

 

 Neste tópico procura-se relacionar alguns exemplos encontrados a respeito do tema 

proposto, isso porque se vê uma necessidade de aproximação da academia com a realidade, 

vez que isso possibilita um aprofundamento do tema proposto.  

 

2.1 A extração rudimentar de mineral: O exemplo da Mina de Engenho Podre em 

Mariana/MG 

 

O garimpo é uma atividade de difícil sustentabilidade, vez que, via de regra, utiliza 

de processo “rudimentar e predatório de extração com impactos consideráveis na recuperação 

do ouro, decorrentes da ausência de uma pesquisa mineral sistemática, da falta de 

planejamento de extração e uso de equipamentos rudimentares e mal dimensionados”. 

(ALMADE; LIMA, 2009, p. 241).  

Esse processo de extração não planejado causa sobretudo, o assoreamento e aumento 

da turbidez dos leitos dos rios e a supressão da mata ciliar. Ocorre ainda a contaminação do 

solo e da água pelo lançamento de rejeitos nos rios (sobretudo de mercúrio na extração de 

ouro), com consequências às fauna e flora locais. Nesse sentido, Pedro Amade (et al, 2009, p. 
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241), escreve que a respeito da formação de garimpo no Rio Gualaxo do Norte, Mina do 

Engenho Podre em Mariana (MG):  

 

Os impactos ambientais incluem a supressão da mata ciliar, assoreamento do rio 

Gualaxo do Norte e aumento da turbidez decorrente do lançamento do rejeito das 

calhas diretamente no leito do rio, vazamento de óleo e graxas, perda de mercúrio na 

amalgamação e queima do amálgama ao ar livre sem utilização de retortas. A 

amalgamação e a queima do amálgama, em adição à ausência de condições 

higiênicas adequadas (instalações sanitárias, bebedouros etc.), além da presença de 

alojamentos insalubres constituem os itens de riscos à saúde e segurança dos 

garimpeiros.  

 

Dessa forma, importa chamar a atenção para o meio ambiente do trabalho: Os 

garimpeiros, não só nesse caso como em outros, vivem normalmente em alojamentos, 

distantes da zona urbana, sem condições mínimas de higiene, vez que são ausentes instalações 

sanitárias, acesso a água potável e disposição inadequada dos resíduos. No caso do garimpo 

de ouro, a situação é agravada pela inalação de vapores de mercúrio no processo de queima do 

amálgama para a separação do metal precioso. 

  No exemplo da Mina do Engenho Podre em Mariana, foram feitas cooperativas com o 

objetivo de instalação de alojamentos e compra de equipamentos mais novos, que 

possibilitassem maior recuperação do mineral extraído, instalação de caixas de separação de 

água e óleo (SAO) e contratação de estudos que indicassem a correta maneira de disposição 

dos rejeitos da extração. (AMADE; LIMA, 2009). Isso minimizou os impactos ambientais 

negativos na região.   

 

2.2   A descoberta pela mineração do sítio paleontológico em Uberaba/MG 

  

 A região de Uberaba/MG possui a Serra do Veadinho rica em calcário, material que 

pode ser minerado, especialmente para a fabricação de cimento. Entretanto, na mesma região 

registra-se a presença de fósseis de vertebrados, destacando-se os de dinossauros.  

Os fósseis no local ocorrem porque a área é coberta por uma camada rochosa do 

período cretáceo superior, com idade aproximada de 70 milhões de anos. Por baixo dessa 

camada rochosa é que se encontra o calcário. A partir daí surge uma disputa entre o uso e a 

ocupação do solo para a pesquisa e preservação paleontológica ou para a mineração.   

(SANTOS et al, 2010). 

A ocorrência se dá no bairro de Peirópolis, que leva o nome do primeiro imigrante 

europeu a explorar o local em 1911: Frederico Peiró. Nesse primeiro período, que durou de 
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1890 a 1960, a mineração era realizada por imigrantes, sobretudo espanhóis e italianos, 

utilizando-se de técnicas rudimentares, manuais de lavra, com utilização de picaretas, 

furadeiras de ferro e pouco emprego de explosivos. Observa-se que a mineração nesse 

primeiro período, apesar de ter deixado algumas cicatrizes no relevo da região, auxiliou na 

descoberta e resgate de fósseis, que levou ao início da pesquisa paleontológica na região de 

Uberaba no ano de 1946. (SANTOS et al,2010). 

O calcário produzido na região era transportado por uma estrada de ferro, sendo que “a 

descoberta de fósseis se deu através de um corte de relevo para a ampliação da estrada de 

ferro da Companhia Mogiana, em Mangabeira, bem como através de cicatrizes deixadas pelo 

desmonte do calcário na serra do Veadinho em Peirópolis. ”. (SANTOS et al, 2010, p.78). 

Porém, no período subsequente, de 1987 a 1992, a mineração na região passou à 

responsabilidade da Calcário Solo Fértil S.A, que “utilizava de técnicas de lavra mecanizadas 

e grande emprego de explosivos para a extração do calcário, o que acarretava a intensa 

degradação ambiental e consequente destruição dos fósseis. ” (SANTOS, et al, 2010, p. 75).  

Houve, no local, várias tentativas de se conciliar a atividade minerária com a pesquisa 

paleontológica, estabelecendo-se, por exemplo, que as explorações não poderiam extrapolar 

determinada área, ou usar dinamites, mas a mineradora não respeitava os limites 

estabelecidos, utilizava explosivos e britadeiras. Preservar os fósseis demandava gastos, 

sobretudo com a contratação de um paleontólogo.   

Destaca-se a efetiva participação da população local e da Associação dos Amigos do 

Sítio Paleontológico de Peirópolis, criada em 1989, que fez várias denúncias aos órgãos 

ambientais e ao Ministério Público, a fim de fazer cessar a atividade minerária na região.  

Houve longa disputa pelo uso e ocupação do solo na região, suspensões de alvarás, 

proibições, embargos dinaminatórios. Segundo Santos (2010, p. 81), sob o argumento de 

“ausência da demarcação oficial do sítio paleontológico de Peirópolis e de um mapa 

geológico que pudesse precisar o lugar que se encontravam os fósseis” a mineradora 

conseguiu por várias vezes suspender os embargos e suspensões.  

Em 1988 foi criado o Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price, com 

alojamento para pesquisadores e um museu paleontológico. Em 1989, a prefeitura municipal 

de Uberaba publicou um decreto municipal estabelecendo que a região era uma área de 

preservação especial.  

Apenas em 1991, após vários posicionamentos dos órgãos ambientais e decisões 

judicias, foram paralisadas as atividades e recomendado pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral que se tomasse medidas a fim de evitar qualquer tipo de atividade de 
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mineração na região. “Esse parecer foi efetuado por ter sido esgotada toda a possibilidade de 

harmonização da atividade mineradora que ali esteve sendo efetuada com as pesquisas 

científicas, acarretando resultados desastrosos para o jazigo fossilífero. ”. (SANTOS, et all, 

2010).  

O distrito de Peirópolis é considerado a “Capital Brasileira dos Dinossauros”, é o que 

se depreende do texto transcrito abaixo:  

 

Na região de Peirópolís, embora sejam encontrados fósseis de todos os tamanhos, 

predominam os macrofósseis, como os de dinossauros, aos quais atribuem maior 

visibilidade e maior capacidade de atração de visitantes. A descoberta recente (2005) 

de um grande crocodilo pré-histórico, denominado Uberabasuchus Terrificus, 

encontrado com cerca de 70% de seu esqueleto preservado, obteve grande espaço na 

mídia nacional, atraindo novos visitantes. (LOPES; DIAS, 2008, p. 7).  

  

 Observa-se assim que a cidade de Uberaba ganhou um grande potencial turístico com 

a descoberta dos fósseis, e que esse potencial precisa ser desenvolvido, já que há grande 

aceitação da população e o enraizamento da cultura da proteção desse patrimônio na região. 

Os moradores de Peirópolis ao que tudo indica, preferem as idas e vindas dos turistas, como 

fonte de renda, à mineração desenfreada do calcário na região. Há expectativas que a o Centro 

Paleontológico de Peirópolis venha a ser declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO.  

 

2.3 O carvão mineral em Santa Catarina: Uma análise jurisprudencial.     

  

O Estado de Santa Catarina é produtor de carvão mineral. Embora essa exploração 

gere divisas e energia, é também causadora de vários danos. O Superior Tribunal de Justiça 

decidiu no RESP 647.493- SC pela condenação solidária dos empreendedores e da União. A 

União foi condenada porque os fatos ocorreram antes da Constituição, quando ela era 

responsável integral pela fiscalização, e segundo a prova dos autos houve omissão no dever de 

fiscalizar. A poluição ocorreu no município de Criciúma e adjacências. Houve disposição 

inadequada de rejeitos, e contaminação da Bacia do rio Araranguá. Vejamos um trecho do 

acórdão: 

 Os principais problemas são os seguintes: comprometimento da malha hidrográfica 

da região em 2/3 (dois terços) de extensão; os valores de pH das águas dos rios 

atingem e certos trechos o nível de 2 a 3 unidades, com elevados teores de acidez e 

de sulfatos de ferro; grandes extensões de rede hidrográfica encontram-se assoreadas 

pela deposição de finos e ultrafinos de carvão e dos rejeitos de materiais xistosos e 

argilosos, com acentuada turbidez e concentrações de sólidos sedimentáveis, 

concorrendo para incrementar os efeitos de transbordamento verificados na região; 

prejuízos às atividades agropastoris; as zonas lacustres situadas à jusante das bacias 
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hidrográficas têm sido atingidas por cargas poluentes insuportáveis à manutenção da 

vida aquática, com sérios prejuízos à indústria pesqueira e turística locais; 

degradação de extensas áreas rurais e urbanas devido à deposição de rejeitos sólidos 

em locais e sob forma inadequados. (BRASIL, p. 312). 

 

 Observa-se a degradação ambiental hídrica na região. O Rio Mãe Luzia, que se 

encontra dentro da bacia Carbonífera, é um rio morto, e deveria ser uma das principais fontes 

de abastecimento da região de Criciúma. O relatório ambiental apresentado no processo 

aponta ainda para a poluição “de várias outras bacias hidrográficas e lençóis freáticos, sem 

contar o solo e vegetação na área, causando, ainda, nas áreas de concentração populacional, 

prejuízos à qualidade de vida e à saúde das comunidades”. (BRASIL, 2007, p. 9). 

 Os poluidores foram solidariamente condenados em instância a quo com 

fundamentação no Princípio do Poluidor Pagador, segundo o qual aquele que causa 

degradação ambiental fica obrigado a recuperar os danos causados, nos termos do inciso VII, 

art. 4º da Política Nacional do Meio Ambiente.  

 Foi impetrado o recurso pelas mineradoras sobre o argumento de ausência de nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, estabelecendo que cada uma foi responsável por parte 

do dano, no que se refere à vegetação e ao solo. Foi dado provimento ao recurso para que 

cada uma fosse condenada a reparar as terras que poluiu de forma direta. E permaneceu a 

solidariedade de todas as empresas para as áreas nas quais causaram poluição indireta, não 

importando se uma deu mais causa à poluição que a outra. (BRASIL, 1981).   

O mesmo critério foi aplicado para o subsolo, mas como as bacias hidrográficas não 

eram objeto do recurso, manteve-se a condenação original que condenou todas as empresas a 

reparar a degradação solidariamente.  

A União impetrou recurso sob o argumento que condená-la solidariamente seria uma 

forma de condenar toda a sociedade a pagar pelo custo da poluição, como se fosse uma auto 

indenização. Foi decidido que a extração de carvão mineral beneficiou a sociedade como um 

todo, vez que 6,5% da matriz energética brasileira utilizava-se dessa matéria prima, razão pela 

qual foi mantida a responsabilidade do Ente Federativo sobre os danos ambientais. (BRASIL, 

2007). Importa salientar que embora União tenha sido condenada pela sua omissão 

fiscalizatória, manteve-se o dever de regresso em desfavor dos causadores diretos da 

degradação ambiental. (BRASIL, 2007). 

 

2.4 Localização de Jazidas e o exemplo recente da Mina de Carajás.  
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As minas do norte do país, por serem mais recentes, surgem em um contexto diferente 

das minas da região centro-sul: quando já havia uma preocupação com o meio ambiente. 

Exemplo curioso se dá no Estado do Pará com a implantação da mina de Carajás em meio a 

várias unidades de conservação.  

 A pesquisadora Maria Amélia Enríquez (2008, p. 62) relata que “na década de 1980, a 

criação de seis áreas reservadas no entorno da CVRD, em Carajás, foi uma hábil estratégia 

que a empresa ajudou a implantar para a defesa de suas áreas de mineração”.  

Ainda segundo a pesquisadora, essa estratégia reduziu a ocupação da área por 

garimpeiros, madeireiros ou sem-terra, mas dificultou posteriormente a obtenção de licenças 

pela companhia na região. (ENRIQUEZ, 2008)  

Atualmente sabe-se que a mineração ocorre na região com um conceito diferente, 

tentando adotar práticas mais racionais, com a aprovação de planos de manejo dessas 

unidades de conservação pela Companhia.  

 

2.5 A mineração de insumos para a construção civil: o exemplo da mineração no Estado 

de São Paulo 

 

A exploração de minerais não metálicos, a exemplo daqueles empregados diretamente 

na construção civil, soma 24% do valor da produção de minerais comercializados no país. Os 

outros 76 % são de minerais metálicos. (DNPM, 2016a). Embora a produção seja em menor 

número, não podemos desconsiderar os impactos ambientais causados pelos minerais não 

metálicos.  

A extração de areia, calcário, brita, cascalho e de outros materiais para a construção 

civil, normalmente ocorre próxima aos centros urbanos, isso porque, dessa forma, está perto 

do mercado consumidor, reduzindo os custos com transporte. Isso altera significativamente a 

qualidade do ar dessas regiões, devido a poeira originária tanto pela extração desses minerais, 

quanto pelo transporte desses materiais. O grande tráfego de caminhões gera também a 

destruição da malha viária nesses locais.   

Exemplo disso ocorre no Estado de São Paulo, que apesar de ser um dos primeiros em 

que a mineração chegou no século XVI, tem o seu setor mineral voltado especialmente para a 

construção civil. Verifica-se que o Estado, considerando suas características geográficas e a 

sua demanda populacional, desenvolveu a produção regionalizada desses minerais. (MECHI; 

SANCHES, 2010).  
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A região metropolitana dessa Unidade Federativa concentra grande parte das empresas 

minerais. Cidades como São Paulo, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Barueri, Votorantim, 

Jundiaí e Salto de Pirapora somam a maior parte da produção mineral desse Estado. (DNPM, 

2016b).  

A atividade conflita com outras formas de ocupação do solo, vez que ocorre 

sobretudo, em áreas urbanizadas, causando ainda grande desconforto para as regiões 

densamente povoadas e grande impacto visual bem próximo às concentrações urbanas, com o 

surgimento de cavas de pedreiras e lagoas. A situação se agrava quando essas cavas são 

comumente utilizadas para descarte de lixo, e resíduos da construção civil, tornando-se um 

problema de saúde pública. (MECHI; SANCHES, 2010). 

É comum a supressão da mata ciliar, o assoreamento do leito dos rios por essa 

produção, e “a maioria das cavas abertas em várzeas para a extração de areia e argila resultam 

em lagoas, que, apesar de destinadas ao uso de piscicultura ou pesque-pague na maioria dos 

planos de recuperação, acabam com frequência abandonadas e em processo de eutrofização. ” 

(MECHI; SANCHES, 2010, p.216).  

 

3. CONCLUSÃO 

 

 O mundo se alerta para a temática das questões ambientais tardiamente, quando vários 

eventos ambientais já vinham ocorrendo, denunciando que não era possível continuar o 

crescimento econômico nos moldes que ele se dava. Corrobora esse entendimento o exemplo 

da exploração ocorrida no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, que se deu sem observância 

a normas ambientais, antes do seu surgimento, causando grave degradação ambiental.  

A Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972 inspira os países a implementar 

políticas públicas voltadas para a questão ambiental.  Seguindo essa orientação, o Brasil 

publica a Lei 6.938/1981, mais conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, que 

prevê a realização de estudo de impacto ambiental como instrumento de política ambiental. A 

Resolução CONAMA nº 01 de 1986 regulamenta esse estudo no país. Posteriormente, a Carta 

Magna, em 1988, recepciona esses diplomas legislativos e prevê a obrigação dos causadores 

de poluição recuperarem as áreas degradadas, especialmente para as atividades minerárias.  

 O Brasil é um país de grande diversidade geológica o que faz com que a mineração 

seja uma importante atividade para a economia nacional. Por outro lado, a referida atividade é 

causadora de degradação ambiental. Seria a mineração, geradora de impactos positivos e 

negativos, de difícil compatibilização em prol da Sustentabilidade?  
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 Entende-se que essa pergunta é de difícil resposta generalizada, pois, conforme 

demonstrou-se neste estudo, os empreendimentos minerários geram impactos positivos e 

negativos. Do ponto de vista socioeconômico tem-se a geração de empregos e renda pela 

citada atividade. A mineração propicia o conforto da sociedade moderna, por ser ela uma 

indústria de base, vez que seu produto serve para a produção de vários outros. Pode por vezes 

contribuir para a criação de unidades de conservação como exemplificado no caso de Carajás.  

 Com o enfoque nos impactos físicos, destaca-se a poluição do ar, com a geração de 

poeira e uso de explosivos; a poluição de águas superficiais e subterrâneas e o risco inerente 

da construção de barragens. A contaminação hídrica foi elucidada com o exemplo da 

exploração de carvão mineral no Estado de Santa Catarina, que conforme a análise 

jurisprudencial apresentada, provocou grave contaminação dos rios nesse Estado.  

 O impacto no meio biótico ocorre com o afugentamento e a mortandade de animais 

causados, sobretudo, pela supressão da vegetação e interrupção de fluxos gênicos. Destacou-

se o grave dano à ictiofauna ocorrido na Bacia do rio Doce com o rompimento da Barragem 

de Fundão em Mariana, Minas Gerais, com extensão até o litoral capixaba. 

 Alguns fatores como a localização da jazida, o método de lavra, o porte do 

empreendimento influencia positivamente ou negativamente na magnitude dos impactos 

ambientais.  Outro fator influenciador é o fator geográfico, considerando-se o clima e a 

proximidade e densidade dos núcleos populacionais, o que ficou demonstrado através da 

exploração de insumos para a construção civil no Estado de São Paulo.   

 Solução empresarial foi encontrada para o problema social e ambiental ocasionado 

pelo garimpo na Mina de Engenho Podre em Mariana, quando foi implantada a cooperativa 

para a compra de máquinas, equipamentos e construção de melhores instalações para os 

garimpeiros.  

 Caso interessante de disputa pelo uso e ocupação do solo ocorreu em Uberaba, Minas 

Gerais, em que a mineração descobre a incidência de fósseis no local, mas posteriormente, 

quando feita de uma forma mecanizada, torna-se prejudicial às descobertas paleontológicas. 

Destaca-se a participação da comunidade como importante fator na solução desse conflito.  

 Observa-se que a participação popular, envolvendo os atores dos diversos segmentos 

da sociedade civil organizada, junto aos empreendedores e setores governamentais, nas fases 

prévia, de instalação, operação e fechamento de minas, aliada ao planejamento do setor com 

vistas a satisfazer a necessidade das gerações atuais em solidariedade às futuras, são fatores 

que poderiam minimizar os potenciais impactos negativos e potencializar os positivos, em 

prol da Sustentabilidade. 
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 Dada a importância mundial da atividade minerária no contexto da atual sociedade de 

consumo, seria de suma importância o aperfeiçoamento da legislação aplicável para a indução 

de tecnologias apropriadas às realidades socioeconômicas e ambientais regionais, procurando 

valorizar e propiciar a ocorrência de impactos positivos e por outro lado, desenvolvendo 

mecanismos de medidas mitigadoras e compensatórias para os impactos negativos.  

Este paradigma é o grande desafio para os pesquisadores, operadores do Direito, 

empresários e governos.  
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