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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 A AGENDA 21, um importante resultado da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento-CNUMAD, 1992, destaca em seu capítulo primeiro a 
responsabilidade governamental no estabelecimento de estratégias, planos e políticas de 
compatibilização entre meio ambiente e desenvolvimento.  
 
 Dentro deste contexto, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal - MMA,  com o apoio do Programa das Nações Unidas Para o 
Desenvolvimento - PNUD, no âmbito do projeto BRA/94/016,  elegeu o setor mineral 
como um dos prioritários e  desenvolveu o documento " Diretrizes Ambientais Para o 
Setor Mineral ", no qual se estabelece os princípios básicos e as ações necessárias para 
que a atividade de extração mineral se desenvolva dentro dos preceitos de conservação 
e sustentabilidade ambiental, desde a etapa de pesquisa  até a fase posterior à  
desativação do empreendimento. 
 
 Para sua formulação realizou-se um amplo diagnóstico junto a órgãos federais, 
estaduais,  municipais ligados ao setor, bem como a entidades não-governamentais dos 
setores produtivo e conservacionista, as proposições decorrentes foram objeto de 
discussão em reuniões setoriais, com a participação de entidades representativas do 
setor mineral. 
  
 Este documento consolida os Diagnósticos Setoriais sobre Mineração Empresarial, 
Minérios de Uso Direto na Construção Civil e Garimpo. 
 
 Deve-se esclarecer que as Diretrizes aqui propostas tem caráter dinâmico e 
deverão ser atualizadas periodicamente. Sugere-se que a revisão seja feita a cada três 
anos. 
 
 Os órgãos estaduais de meio ambiente devem considera-las como um marco 
referencial adequando as Diretrizes às suas necessidades específicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

A utilização de bens minerais e uma das mais antigas atividades desenvolvidas 
pelo homem e a base de seu desenvolvimento. Os historiadores registram que, mesmo 
antes do surgimento da agricultura, os primeiros grupos humanos caçadores/coletores já 
utilizavam sílex para a confecção de suas armas. 
 

Sabe-se que as sociedades mais evoluídas dependem de um alto consumo de 
bens minerais, e que praticamente toda a industria depende direta ou indiretamente do 
setor mineral. 
 
 Por outro lado, a extração mineral e uma atividade de alto potencial impactante 
sobre o ambiente, em especial sobre a biota, sobre o relevo, a qualidade das águas e 
sobre a população do entorno das áreas de mineração. Por se tratar da explotação de um 
recurso natural não renovável, algumas considerações devem ser feitas quanto ao 
conceito de "sustentabilidade ambiental” da atividade. Neste caso, a sustentabilidade está 
ligada ao desenvolvimento tecnológico, na medida em que o uso de recursos naturais 
não renováveis poderia ser considerado ambientalmente sustentável quando a taxa de 
depleção destes recursos fosse acompanhada de uma taxa igual de desenvolvimento de 
substitutos renováveis (Goodland, R.1995, EI Serafy 1991,1993). 
 

No caso específico da mineração, para que a atividade possa aproximar-se destes 
conceitos, além das questões básicas referentes ao controle e a reabilitação ambiental, 
deve ser considerado todo o ciclo produtivo, incluindo-se aí a reciclagem dos minerais ou 
dos produtos deles derivados (vidro, metais, etc.). Adicionalmente, deve-se considerar o 
desenvolvimento de novos materiais alternativos a partir de minerais anteriormente não 
utilizados, de novas tecnologias de aproveitamento de jazimentos, a princípio 
antieconômicos, além do conhecimento geológico, que possibilita o dimensionamento 
correto do potencial mineral global e, principalmente, de uma política mineral que 
determine o que explorar e em que taxas. 
 

A Figura 1 representa a integração de fatores que permitem definir a 
sustentabilidade ambiental no aproveitamento de recursos minerais. 
 

Nesse contexto, as Diretrizes apresentadas neste documento constituem um 
conjunto de proposições que internalizam as necessidades de gestão ambiental da 
atividade, em consonância com a realidade do setor, dentro dos conceitos do 
desenvolvimento sustentável e dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro na 
CNUMAD 92 e Agenda 21. 
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1 - QUADRO ATUAL 
 
 
1.1- Dimensão e Importância do Setor Mineral no Bra sil 
 
Importância Social e Econômica 
 
 

A história da humanidade está intimamente ligada à extração mineral, a tal ponto 
que as etapas de desenvolvimento da cultura humana são divididas em função do tipo de 
mineral utilizado (idade da pedra, cerâmica, ferro, bronze, etc.). 
 
 Em sua fase inicial, a extração mineral era desenvolvida sem conhecimento 
suficiente do jazimento, o que impedia a realização de um trabalho planejado, com 
objetivos definidos. Esta situação ainda persiste em um dos estratos do setor - o 
"garimpo", termo que define a atividade informal de extração mineral, diferentemente da 
mineração formal. 
 

Na verdade, a existência da dicotomia "garimpo/mineração" no Brasil remonta aos 
tempos da Colônia. Pelas normas então vigentes, apenas os senhores de escravos eram 
considerados aptos a sustentar produções regulares e a arcar com a tributação. Por 
conseqüência, as "datas" (direitos de minerar) eram distribuídas conforme as suas 
posses. Aos homens livres sem posses restava embrenharem-se pelos lugares ermos e 
aí praticarem suas lavras, a distância das autoridades coloniais. Mera reação ao regime 
excludente: conforme registrado por Vieira Couto (1801), esses homens subiam as 
grimpas a procura de ouro e gemas preciosas, daí a denominação de "garimpos". 
 

Em termos técnicos, a atividade de extração mineral definida como "mineração" 
propriamente dita engloba as atividades de pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais, 
e se caracteriza pela existência de um plano de aproveitamento econômico de um corpo 
mineral conhecido. A atividade assim definida compreende três etapas, que 
correspondem a implantação, operação e desativação. Neste sentido, a mineração 
configura-se como uma forma de uso temporário do solo. 
 

Para efeito do presente trabalho, foram excluídas do setor as atividades de extração 
de petróleo, gás natural e água mineral, devido as suas características peculiares de lavra 
e beneficiamento. 
 

Nas sociedades industrializadas, cada indivíduo consome cerca de 10 t/ano de 
minerais e produtos de base mineral, sendo 87% destes minerais de uso direto na 
construção civil (4,2 t de brita, 3,9 t de areia e cascalho, 363kg de cimento, 222kg de 
argila). No Brasil, como nos demais países latino-americanos, estes valores são bem 
menores. Considerando-se os índices oficiais, o consumo de brita, por exemplo, é de 
aproximadamente de 1 t/ano/habitante. Entretanto, como será discutido,  é possível que 
este número seja duas vezes maior (o que corresponde a metade do consumo "per 
capita" dos países desenvolvidos). 
 

Em 1990, na valor da Produção Mineral Brasileira-PMB foi a seguinte: 
 

• minerais metálicos, não metálicos industriais e fertilizantes: 30% do valor da 
PMB; 

• minerais de uso direto na construção civil :17% 



 

• garimpos : 9%, e 
• petróleo, gás natural e água mineral 44%. 

 
Entretanto, tendo em vista a alta clandestinidade observada no setor de minerais de 

uso direto na construção civil, é possível que este corresponda a uma porcentagem 
próxima da 1/3 da PMB. Atualmente, somente cinco substâncias minerais (ferro, ouro, 
granito, calcário e bauxita, pela ordem de importância) são responsáveis por 70% da 
PMB. Entre estas, duas são de uso direto na construção civil. 
 

A atividade de mineração no Brasil pode ser considerada relativamente pouco 
desenvolvida, se comparada com outros países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e África do Sul, também detentores de grandes reservas minerais. Essa condição pode 
ser confirmada pelo baixo valor da Produção Mineral Brasileira, a qual nos último 15 anos 
tem contribuído, com cerca de 2% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto este 
valor pode ser elevado ao patamar de 10-15%, significando assim, um enorme potencial 
do crescimento a ser efetivado. Aliado a isso, observa-se que há um potencial de 
expansão na produção de alguns minérios para suprir a demanda interna, bem como 
atender o mercado externo. Dentre esses minérios destacam-se: o carvão, os metais 
básicos (cobre, chumbo, zinco, níquel) prata e terras raras. 
 

Em relação a absorção de mão-de-obra a mineração formal gera cerca de 100.000 
empregos diretos, incluindo técnicos de nível superior e nível médio, pessoal 
administrativo, os mineiros de superfície e de subsolo. 
 

As estatísticas mostram que, na mineração de grande porte, para cada emprego 
direto são gerados de 4 - 6 empregos indiretos nas imediações dos empreendimentos. 
Assim, estima-se que os empregos totais gerados são da ordem de 400.000 a 600.000. 
Neste total não estão incluídos aqueles sem vínculo empregatício, assim como da 
mão-de-obra envolvida com pesquisa e licenciamento, bem como aquela utilizada na 
pesquisa, lavra e produção de urânio, petróleo e gás natural considerados monopólios 
estatais. 
 

Os minerais de uso direto na construção civil tem uma forte capacidade 
multiplicativa na geração de empregos. Em 1979, somente na Região Metropolitana de 
São Paulo, a extração de agregados gerava cerca de 5.500 empregos, porém fornecia 
matéria prima para obras que geravam cerca de 220.000 empregos. Os quantitativos 
envolvidos neste processo são bastante representativos. No mesmo ano de 1979 foram 
consumidos cerca de 9 milhões de m3 de brita e 3,5 milhões de m3 de areia na mesma 
região, demonstrando a importância da atividade. 
 
 O Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral (DNPM, 1994) 
estabelece, como cenário provável, um crescimento de 5% a.a. do PIB, com economia 
estável e investimentos públicos em habitação e saneamento. Confirmadas estas 
tendências, haverá uma demanda de substâncias minerais acima da taxa de crescimento 
do PIB, exigindo investimentos da ordem de US$ 4 bilhões em pesquisa mineral e de 
US$ 31 bilhões em produção, com a geração de 200.000 novos empregos diretos (200% 
acima do patamar atual), até o ano 2010. 
 

Em relação ao garimpo, os levantamentos efetuados em 1993 indicam um número 
aproximado de 300.000 pessoas envolvidas diretamente com a atividade, podendo 
chegar a 400.000, distribuídas em cerca de 2.000 pontos de garimpo em todo o Brasil 



 

(DNPM, 1993). Não foram consideradas, aqui, as atividades de apoio como comércio, 
serviços e outras. 
 

Estes dados indicam que a população envolvida na atividade informal de extração 
mineral, que representa oficialmente 9% da PMB, ultrapassa, em pelo menos três vezes a 
empregada na mineração formal que, por sua vez, é responsável por 47% da PMB 
(excluído petróleo e gás natural). 
 

Considerando o volume bruto de produção, observa-se na maioria dos estados, 
uma predominância de minerais de uso direto na construção civil, tais como calcário, 
argila, areia e pedras ornamentais. Esta predominância só não se verifica nos estados do 
Amapá, Pará, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, onde a lavra 
de metálicos e não metálicos e mais expressiva. 
 

Em 1992, o balanço exportação versus importação no setor mineral foi positiva, 
conforme o Sumário Mineral de 1993, o qual relata que "as exportações brasileiras 
atingiram a cifra recorde de US$ 36 bilhões em 1992, sendo que 27% deste total foram 
originários da mineração, compreendendo produtos primários, semimanufaturados e 
manufaturados. O saldo comercial com o exterior, gerado pelo setor mineral, foi de US$ 
2,8 bilhões, incluindo petróleo, gás natural e seus derivados. Se excluídos o petróleo e o 
gás natural da pauta, o saldo positivo ascende a US$ 6 bilhões". 
 
Conhecimento e Potencial Geológico do Território Brasileiro 
 

A dimensão territorial e a diversidade geológica conferem ao Brasil um potencial 
mineral considerável. Cerca de 42% do território nacional é constituído por terrenos 
geológicos antigos, com depósitos minerais metálicos de grande significado econômico. 
As demais áreas, de contextos mais recentes, que constituem principalmente bacias 
sedimentares, são fontes potenciais de minerais industriais, fertilizantes e energéticos. 
 

Segundo o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro 
(DNPM, 1994), "os levantamentos geológicos sistemáticos em escala de semidetalhe 
(maior ou igual a 1:50.000) são restritos e, em parte, estão desatualizados". Esta 
assertiva está se confirmando com os resultados da reavaliação do Quadrilátero 
Ferrífero-Minas Gerais, província mineira mais conhecida do Brasil. Com a aplicação de 
métodos de prospecção mais modernos e precisos, que geraram mapas geológicos em 
escala 1:25.000, obteve-se uma verdadeira revolução no conhecimento geológico da 
região. Este fato demonstra o que significaria um maior investimento em pesquisas 
geológicas em outras regiões do Brasil. 
 
 Ainda, segundo a mesma fonte, "recente levantamento realizado pela CPRM indica 
que, das 160 áreas de produção mineral catalogadas no país, apenas 50% delas 
possuem mapeamento geológico na escala 1:100.000 e, destas, menos da metade estão 
mapeadas em escalas maiores. Em relação a algumas importantes províncias minerais 
da região amazônica, tradicionalmente grandes produtoras de ouro de garimpo, o 
conhecimento geológico disponível ainda está restrito aos mapeamentos elaborados na 
década de 70, na escala 1:1.000.000". 
 

Segundo outro documento (Borges, L.F., 1994), "nos últimos 10 anos não foi 
descoberto nenhum novo depósito mineral significativo". Tais afirmações demonstram 
claramente, o desconhecimento que se tem do subsolo brasileiro e a quase inexistência 
de pesquisa básica. 



 

 
Considerando que um princípio importante do desenvolvimento sustentável e o 

conhecimento do meio, o que no caso da mineração, inclui o conhecimento geológico, é 
necessário um maior investimento em pesquisa para que se fale em sustentabilidade do 
setor. 
 
 Dentro do previsto nas proposições do Plano Plurianual para o Desenvolvimento 
da Mineração Brasileira (DNPM), as 160 províncias minerais cadastradas pela CPRM 
foram agrupadas de acordo com critérios de potencial para depósitos polimetálicos e 
sofisticação das técnicas exploratórias para prospecção e pesquisa, resultando em 33 
"províncias maiores", classificadas em primeira e segunda prioridade para efeito de 
programa de pesquisa geológica, como indicado no Quadro 1. Deve-se destacar que 40% 
das províncias estão localizadas na região amazônica. 
 

Para cada uma delas foi sugerido um programa de trabalho para seu pleno 
conhecimento e desenvolvimento. Portanto, seria importante que a componente 
ambiental fosse incorporada a este programa. 
 

QUADRO 1- PROVÍNCIAS PRIORITÁRIAS PARA PROGRAMAS DE  PESQUISA 
GEOLÓGICA 

1ª PRlORIDADE 2ª PRIORIDADE 

1.Quadrilátero Ferrífero (MG) 1.Caçapava do Sul (RS) 

2.Carajás (PA) 2.Brusque/ltajaí (SC) 

3.Serra da Jacobina (BA) 3.Estanífera de Pitinga (AM) 

4.Centro Norte de Goiás (GO) 4.Diamantífera de Roraima {RR) 

5.Guaporé (RO,MT) 5.Aurífera Gurupi {PA,MA) 

6.Vale do Ribeira (SP) 6.Rio Capim (PA) 

7.Carbonífera do RS e SC (RS e SC) 7.Paragominas (PA) 

8.Aurífera de A.Floresta./P.e Azevedo 8.Capanema (PA) 

9.Aurífera de Tapajós (AM PA) 9.Baixo Paru / Jari (PA) 

10.Aurífera de Parauari - Amana (AM) 10.Aurífera PE/PB (PE,PB) 

11.Aurífera de Parima (RR) 11.Plumbífera de Boquira (BA) . 

12.Pegmatíticas (RN,PB,BA,MG) 12.Aurífera de Cuiabá (MT) 

13.Bambui (BA,MG,GO) 13.Chapada Diamantina Ocidental (BA) 

14.Evaporita Médio Tapajós (AM)  

15.Costeira (PEIPB)  

16.Serra do Navio/Pitinga (AP,AM)  

17.Campo Alegre de Lourdes (BA)  

18.Apodi (CE,RN)  

19.Scheelitífera do Seridó (RN,PB)  

20.Alto Uruguai/Salto de Jacuí (RS)  
PLANO PLURIANUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO BRASILEIRA - DNPM,1996 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Estratificação do Setor e Características Regionais 
 

 
Acompanhando as características socioeconômicas e a ampla gama de 

ocorrências minerais no Brasil, pode-se subdividir o setor mineral em três subsetores, que 
representam grandes estratos quanto ao nível de investimento, organização e 
gerenciamento: 
 

• Subsetor de Minerais Metálicos, Não Metálicos Industriais, Fertilizantes e Carvão 
Mineral, representados, em sua maioria, por empresas de grande a médio porte 
(em alguns casos, também por pequenas minas de empresas de grande porte). E 
até é o subsetor que apresenta maior capacidade organizacional e econômica, 
obtendo os melhores desempenhos em termos de gestão ambiental, bem como o 
menor índice de clandestinidade. 

 
• Subsetor de Minerais de Uso Direto na Construção Civil, também conhecido por 

"bens minerais de uso social", em função de sua importância para os setores de 
habitação, saneamento e transporte. Em geral, este subsetor é constituído por 
empresas de médio a pequeno porte, podendo chegar a empresas individuais, 
com baixa capacidade organizacional e econômica. Em função desta 
característica, apresenta também um menor desempenho em termos de gestão 
ambiental e um maior índice de operações clandestinas. 

 
• Subsetor de Garimpo que é caracterizado pela inexistência de uma organização 

formal, com ações individuais ou de grupos (cooperativas, etc.). Em função do 
desconhecimento das características do jazimento, a atividade desenvolve-se sem 
um plano de aproveitamento econômico, o que leva a um baixo aproveitamento do 
bem mineral, inexistência de gestão ambiental nas operações. Trata-se, portanto, 
do subsetor onde se observa a maior clandestinidade e os maiores problemas 
ambientais. 

 
Estes subsetores, por sua vez, também apresentam-se internamente 

estratificados. Na medida em que os empreendimentos são de maior vulto, ou 
encontram-se verticalizados, no sentido de acrescentar valor agregado ao mineral 
extraído, as empresas são de maior porte e mais organizadas, tendo maior capacidade 
de atendimento aos requisitos de controle ambiental e reabilitação de áreas degradadas. 
Por outro, lado, na medida em que vai se reduzindo o porte ou o valor agregado, os 
empreendimentos vão reduzindo, também, sua capacidade financeira e organizacional, 
chegando ao limite da firma individual (como no caso do garimpo ou da extração de areia 
e argila), tornando-se praticamente sem capacidade de atendimento aos requisitos 
básicos de licenciamento, controle e reabilitação ambiental. 
 

Fatores tais como carga tributária elevada, trâmites processuais complexos e 
demorados, além de custos elevados para o licenciamento das atividades, constituem-se 
atualmente em fortes entraves para a regulamentação dos empreendimentos situados 
nos estratos inferiores do setor. Como as estruturas atuais de licenciamento e controle 
ambiental, na maioria dos casos, não consideram o porte e as peculiaridades de cada um 
destes segmentos, tratando sobre uma ótica uniforme empreendimentos completamente 



 

diferentes, contribuem para a marginalização destes estratos, que passam a agir 
clandestinamente, ou não cumprem efetivamente o que seria exigível em termos de 
controle, planejamento e reabilitação ambiental. 
 

Apesar do quadro geral descrito o setor apresenta-se relativamente uniforme para 
todo o país, embora algumas características regionais específicas devam ser 
consideradas. 
 

No subsetor de minerais metálicos, não-metálicos industriais, fertilizantes e carvão 
mineral, observam-se diferenças marcantes nos empreendimentos instalados na 
Amazônia que, em sua maioria, possuem vilas residenciais e toda infra-estrutura de 
apoio, encontrando-se, porém, isolados das culturas locais, o que em muito reduz, como 
se observa em outras regiões, os possíveis efeitos socioeconômicos positivos diretos 
destes empreendimentos minerais sobre as comunidades locais. 
 

O subsetor de minerais de uso direto na construção civil caracteriza-se por ser a 
única atividade extrativa mineral comum a todos os estados do país, presente onde quer 
que existam obras civis, na cidade e no campo. Em função das peculiaridades geológicas 
e sociais, ocorrem diferenciações nos métodos de extração e nos materiais produzidos, 
sem que existam, entretanto, modificações substanciais nas características básicas da 
atividade. Em todos os casos, a influência do transporte no custo final do produto exige 
que o local de extração esteja próximo ao centro consumidor, o que significa desenvolver 
a mina dentro ou na periferia da zona urbana com todos os transtornos que a atividade 
pode trazer. 
 

Um dos problemas comuns na extração de minerais de uso direto na construção 
civil e a dificuldade na obtenção de concessão de lavra junto ao DNPM. Isto porque, na 
maioria dos casos, as áreas já foram requeridas para outros minerais, encontrando-se, 
portanto, bloqueadas. Deve-se ressaltar que, a princípio, a explotação de minerais de 
Classe II não afetam o jazimento principal e que a impossibilidade de requerer a área é 
um fator indutor a clandestinidade. 
 

O subsetor de garimpo apresenta marcantes diferenciações regionais. Enquanto 
que na região Sul mostra-se uma atividade incipientemente organizada e familiar, no 
Sudeste (principalmente em Minas Gerais) caracteriza-se por ser uma atividade 
tradicional, já inserida em regiões histórica e culturalmente ligadas a extração mineral, 
onde o garimpeiro geralmente é fixado à terra e intercala a atividade extrativa mineral 
com a atividade agrícola. No Nordeste é uma atividade alternativa durante o período da 
seca. Na Região Amazônica, por sua vez, o garimpo é desenvolvido por uma enorme 
população nômade e flutuante, sem vínculo com a terra, à procura de uma oportunidade 
(raramente atingida) de enriquecimento fácil. Nesta região, os pequenos centros urbanos 
denominados "currutelas", criados pela aglomeração de milhares de garimpeiros e de 
seus agregados geralmente têm caráter provisório, desaparecendo junto com o 
esgotamento das reservas minerais. 
 
 
1.2 - Base Legal e Tributária 
 
 
Aspectos Constitucionais e Legais 
 



 

A seguir, serão ressaltados os principais artigos que constituem o arcabouço 
constitucional para as questões de meio ambiente no Setor Mineral: 
 
 

• O artigo 20, em seu inciso IX, define que são bens da União "os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo"; 

 
• O artigo 21, em seu inciso XXV, dispõe sobre a competência da União em 

"estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 
garimpagem, em forma associativa"; 

 
• O artigo 22, em seu inciso XII, estabelece que compete privativamente a União 

legislar sobre "jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia"; 
 
• O artigo 23, em seu inciso XI estabelece que é competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios "registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais 
em seus territórios". O Parágrafo único deste artigo determina que "lei 
complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os estados, o 
Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar em âmbito nacional". 

 
• O artigo 174, no § 3o, estabelece que "O Estado favorecerá a organização da 

atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio 
ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros", determinando no § 4o 
que “As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na 
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de 
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de 
acordo com o art. 21, inciso XXV, na forma da lei". 

 
• O artigo 176 estabelece que "As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da 
do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem a União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra". Os parágrafos 1º 
a  4º deste artigo definem como se dá a concessão para pesquisa e 
aproveitamento destes recursos, e como é dada a participação do proprietário do 
solo nos resultados deste aproveitamento. 

 
• O artigo 225 Capítulo do Meio Ambiente, estabelece que "Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". No § 
1o , inciso IV, este artigo incumbe ao poder público "exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade". No § 2o 
determina-se que '"Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei". 

 
• O artigo 231, no § 7, estabelece que "Não se aplica as terras indígenas o disposto 

no art.174, parágrafos 3o e 4o " (referente ao garimpo, já descrito anteriormente). 
 



 

Uma ampla legislação, incluindo-se neste universo, também, as regulamentações 
e Resoluções do CONAMA, além dos instrumentos estaduais e municipais equivalentes, 
constitui o arcabouço legal complementar ao determinado na Constituição. 
 

Deve-se ressaltar, entretanto, que muitas destas leis têm origem anterior a 
Constituição de 1988, não tendo sido posteriormente adaptadas as novas bases legais. 
Por outro lado, muitas leis complementares, previstas na Constituição, ainda não foram 
editadas. Estes fatores influenciam para que diversas questões permaneçam ainda 
indefinidas, podendo-se ressaltar como a mais grave a sobreposição de competência.  
Neste aspecto, são claros os artigos 22 e 23 da Constituição. Compete privativamente 
a União legislar sobre o tema, ficando ressalvada a competência comum federal, 
estadual e municipal para o registro, acompanhament o e fiscalização do setor 
mineral, conforme normas de cooperação a serem defi nidas em lei complementar 
ainda não existente e, sem dúvida, urgentemente nec essária. 
 

Por fim, o Código Florestal - Lei no 4.771, de 1965, define Áreas de Preservação 
Permanente, permitindo o desmate das mesmas somente em casos de utilidade pública, 
nos quais enquadra-se a extração mineral. Conforme será tratado em outra seção, a 
aplicação deste instrumento vem apresentando problemas práticos e de interpretação. 
 
 
Requisitos Processuais Atuais 
 

O sistema de concessão mineral no Brasil está baseado no Código de Mineração, 
Decreto-lei 227, de 28/02/67. Neste sistema, o subsolo e os bens minerais nele contidos 
são da União, e não do proprietário do solo (superficiário). Por meio de requerimento, 
qualquer cidadão ou empresa brasileira pode receber uma concessão do poder público 
para pesquisar e posteriormente, extrair bens minerais, desde que atendidos os requisitos 
normativos, dentre os quais a comprovação de capacidade financeira do requerente para 
a instalação do empreendimento, o conhecimento da jazida (pesquisa mineral), o plano 
para seu aproveitamento, e o licenciamento ambiental da atividade. O controle do sistema 
é realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, do Ministério das 
Minas e Energia - MME. 
 

A concessão mineral se dá por Portaria de Lavra, concedida pelo Ministro das 
Minas e Energia, após análise do Relatório de pesquisa mineral e do plano de 
aproveitamento econômico, e desde que obtida a licença ambiental para o 
empreendimento. Somente no caso de minerais de Classe II (minerais de uso direto na 
construção civil) e aberta uma exceção, podendo haver o sistema usual de concessão 
mineral ou, alternativamente, o sistema de licenciamento. Nesta modalidade, o 
interessado requer a prefeitura municipal a licença para a extração mineral, e, 
posteriormente, registra esta licença no DNPM, desde  que a área não esteja requerida 
por terceiros, também neste caso, será exigida a licença ambiental. 
 

No caso específico do garimpo, o artigo 174 da Constituição foi regulamentado por 
meio da Lei nº 7.805, sancionada em 18/07/89. Esta lei estabeleceu, também para o 
regime de lavra garimpeira, a exigência de licenciamento ambiental, incluindo a 
elaboração de estudos de impacto ambiental. 

 
 O Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental está baseado na Lei no 6.938, de 
1981, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente. Dentre os instrumentos 
instituídos por esta Lei destacam-se o zoneamento ambiental (relativamente pouco 



 

utilizado até o momento), a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, 
como pré-requisitos para o financiamento e a implantação de quaisquer atividades 
potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. 
 

O Decreto nº 88.351, de 1983, condicionou o licenciamento a elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 
O mesmo Decreto instituiu três tipos de licenças: 

 
- Licença Prévia (LP), correspondente a fase de planejamento, análise de 

viabilidade e projeto básico do empreendimento. Para sua obtenção, dentre outros 
documentos, é necessária a apresentação do EIA/RIMA e de uma certidão da prefeitura 
municipal, declarando que as características e a localização do empreendimento estão de 
acordo com as leis e regulamentos administrativos. No caso específico dos minerais de 
Classe II, a Resolução nº 010 de 1990 permite a dispensa de EIA/RIMA, a critério dos 
órgãos competentes, que neste caso e substituído pelo RCA (Relatório de Controle 
Ambiental); 
 

- Licença de Instalação (LI) corresponde a fase de projeto executivo e de 
instalação do empreendimento. Para sua concessão, é necessária a apresentação de um 
PCA (Plano de Controle Ambiental), que contemple, na forma de projetos executivos, as 
proposições conceituais de controle e reabilitação ambiental do EIA/RIMA. Nesta etapa, é 
necessária a apresentação da licença para desmate (se for o caso) e, para os minerais 
concedidos no sistema de Portaria de Lavra, de cópia da aprovação do PAE (Plano de 
Aproveitamento Econômico) pelo DNPM; 
 

- Licença de Operação (LO) é concedida mediante comprovação da implantação 
dos sistemas projetados no PCA e apresentação de cópia da portaria de lavra ou do 
registro do licenciamento no DNPM (para Classe II). Esta etapa do licenciamento 
corresponde a etapa de implantação final, operação e desativação do empreendimento. 
 

Posteriormente, a Resolução CONAMA no 001 de 1986, normatiza a elaboração 
de estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA) para diversas atividades, entre 
as quais as de extração mineral. 
 

A Resolução CONAMA no 009 de 1990, estabelece o procedimento para o 
licenciamento de atividades de extração mineral, e a Resolução CONAMA nº 010 de 1990 
diferencia o processo para os minerais de Classe II (quadro 2). 
 

A Resolução no 009 de 1990, prevê, também, o licenciamento ambiental da 
pesquisa mineral quando houver Guia de Utilização, que é uma autorização expedida 
pelo DNPM, permitindo a extração de uma certa quantidade do mineral durante a 
pesquisa, visando a realização de testes piloto, ou mesmo venda para testes de mercado. 
Este procedimento é muito comum no caso de rochas ornamentais, que necessitam ser 
beneficiadas e terem seu mercado avaliado por testes de vendas. Neste caso, a licença e 
concedida em uma única etapa (LO/pesquisa), mediante apresentação de um RCA/PCA 
de pesquisa. Deve-se ressaltar que a licença é restrita aos volumes definidos pelas guias 
de utilização. 
 

Apesar dos aspectos constitucionais já citados anteriormente, o licenciamento 
ambiental é realizado atualmente pelos estados, com o nível federal atuando 
supletivamente em casos especiais (empreendimentos envolvendo mais de um estado, 
áreas sob jurisdição federal, etc.). 



 

 
O licenciamento ambiental não inclui automaticamente o licenciamento de 

desmate, que é solicitado em paralelo ao órgão competente. Para áreas de preservação 
permanente (definidas pelo Código Florestal, Lei no 4.771, de 1965), a licença de 
desmate é solicitada ao IBAMA, e para as demais é de competência do órgão estadual 
de florestas (quando existente) ou da Superintendência do IBAMA. 
 
 
 

QUADRO 2- DOCUMENTOS EXIGlDOS NO LlCENCIAMENTO AMBIENTAL 
PARA O SETOR MINERAL, CONFORME RESOLUÇÕES CONAMA Nº 009 e 010/90 

 
LICENÇA DOCUMENTOS - RES DOCUMENTO - RES 

 009/90* 010/90* 
PRÉVIA (LP) Requerimento da LP 

Publicação do pedido de LP 
Certidão pref. municipal 

EIA/RIMA 

Requerimento da LP 
Publicação do pedido de LP 
EIA/RIMA, ou se dispensado 

RCA 
DE INSTALAÇÃO (LI) Requerimento LI 

Publicação do pedido de LI 
Cópia da publicação da LP 

Aprovação do PAE pelo 
DNPM 

PCA (Plano de contr. 
ambiental) 

Licença de desmatamento 

Requerimento LI 
Publicação do pedido de LI 
Cópia da publicação da LP 

Licença da prefeitura  
municipal 

PCA (Plano de controle 
ambiental) 

Licença de desmatamento 
DE OPERAÇÃO (LO) Requerimento da LO 

Publicação do pedido de LO 
Cópia da publicação da LI 
Portaria de Lavra (DNPM) 

Requerimento da LO 
Publicação do pedido de LO 

Cópia da publicação da lI 
Registro de licença (DNPM 

*Res.010/90- Minerais Classe II (de uso direto na construção civil); 
*Res.009/90- Demais Minerais. 
 

A fiscalização do cumprimento dos condicionamentos estabelecidos no 
licenciamento cabe a cada órgão envolvido, dentro de sua competência e participação no 
processo. Adicionalmente, o poder judiciário exerce influência sobre o controle dos 
impactos ambientais gerados pelos empreendimentos, por meio das curadorias de meio 
ambiente, que tem o poder de instalação de ações civis públicas (Lei no 7.347 de 1985). 
 
 
A Exigência de Reabilitação de Áreas Degradadas 
 

A extração mineral, como várias outras atividades antrópicas, é potencialmente 
degradadora do ambiente. Entretanto, uma característica importante da mineração e que 
se trata da extração de um recurso natural não renovável, que necessariamente provoca 
o impacto de criação de vazios, isso é, por mais que se desenvolva a atividade dentro dos 
melhores padrões de controle ambiental, sempre haverá um impacto residual, que é 
corrigido através da reabilitação de áreas degradadas (com algumas exceções no caso 
de lavra subterrânea). 
 
 Este fato é reconhecido na Constituição Federal no artigo 225, § 2 (já citado 
anteriormente), que determina a recuperação das áreas degradadas pela extração 



 

mineral. Se, por um lado, isto significa uma obrigação, por outro configura o 
reconhecimento de que a atividade mineral pode degradar o ambiente. Esta permissão, 
evidentemente, está condicionada a alteração temporária do uso da área da mina (uma 
característica do processo de extração mineral), desde que cumpridos os quesitos de 
manutenção dos padrões de qualidade ambiental (ar, água, solo, ruídos, vibrações, etc) e 
de conservação da flora e da fauna. Geralmente, a contrapartida dada pela mineração a 
"permissão de degradar" e a apresentação de um compromisso formal de reabilitar 
através do plano de reabilitação de áreas degradadas. Em alguns países, está 
contrapartida é dada por meio de uma caução, no valor equivalente ao custo da 
reabilitação pretendida. 
 

Em atendimento ao dispositivo constitucional citado, foi instituído o Decreto no 
97.632 de 10 de abril de 1989, que exigia de todos os empreendimentos de extração 
mineral em operação no país a apresentação de um PRAD - Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas, em um prazo máximo de 180 dias. Este decreto estabeleceu também 
que, para novos empreendimentos do gênero, o PRAD deve ser apresentado durante o 
processo de licenciamento ambiental. 
 
 
Aspectos Tributários 
 

Após a Constituição de 1988, a carga tributária incidente sobre o setor mineral 
apresentou uma elevação considerável, segundo empresários e instituições ligadas ao 
setor (IBRAM, comentários em reuniões setoriais no MMA). Sob o ponto de vista do 
diagnóstico realizado, três pontos devem ser ressaltados em relação a este ítem: 
 

• Sendo a carga tributária considerada elevada atualmente, propostas que venham a 
introduzir novos elementos de taxação podem ser inviabilizadas, a não  ser que 
sejam baseadas na substituição de taxas ou impostos já existentes; 

 
• A grande clandestinidade existente no setor de minerais de uso direto na 

construção, que apresenta sérios reflexos sob o ponto de vista ambiental, está 
intimamente ligada a esta elevada carga tributária. Estes minerais são de "ponta 
final de consumo", isto é, são vendidos diretamente ao consumidor. Neste caso, 
não há como se realizar a compensação de ICMS, é o próprio consumidor o 
primeiro a incentivar a sonegação, comprando os minerais sem se preocupar com 
sua origem. 

 
• A Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, regulamentando a Constituição de 

1988 institui a compensação financeira da extração de minerais, sendo que a Lei 
no 8.001 de 13/03/90, define os percentuais desta compensação como sendo de 
até 3% do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral após a 
última etapa de beneficiamento (variando em função da substância mineral), com a 
seguinte distribuição: 

 
− 23 % do total arrecadado para os Estados e o Distrito Federal 
− 65% do total arrecadado para o Município 
− 12% do total arrecadado para o DNPM. 

 
Não existe obrigatoriedade quanto ao uso a ser dado a esta compensação, exceto 

que, dos 12% destinados ao DNPM, 10"% ficam para uso do órgão e 2% devem ser 
repassados ao IBAMA e utilizados em projetos ambientais IBAMA. 



 

 
 
1.3 - Tendências Atuais no Campo da Mineração e Mei o Ambiente 
 

As reformas constitucionais de 1995, com seus respectivos efeitos sobre a 
legislação ordinária, constituem o principal vetor interno gerador de novas tendências no 
campo da mineração. A modificação do conceito de empresa nacional induz a entrada de 
capitais externos em empreendimentos mineiros, aumentando a capacidade de 
investimento do setor. 
 

Este incremento representa um forte fator indutor de novos empreendimentos de 
porte, principalmente os ligados a extração de minerais ferrosos, alumínio, ouro e demais 
metálicos de ocorrência no país, podendo-se daí deduzir que, nos próximos anos, esta 
será uma tendência para o setor. Adicionalmente, o maior investimento em pesquisa 
deverá resultar em um maior conhecimento geológico, com a descoberta de novas 
reservas destes minerais. Por outro lado, a estabilização econômica, associada ao 
aumento de investimentos públicos na área de habitação e saneamento, deverá 
impulsionar a demanda por minerais de uso direto na construção civil, a níveis acima do 
crescimento projetado para o PIB (5% a.a.). No total, estima-se para até o ano 2.010 um 
investimento total de R$ 4 bilhões em pesquisa e de R$ 31 bilhões na produção mineral. 
Espera-se que os maiores investimentos ocorram nas 33 províncias prioritárias definidas 
no plano plurianual de mineração (DNPM, 1995). Uma visão geral das tendências do 
setor e apresentada no mapa em anexo. 
 

A globalização da economia imprime também uma tendência a maior 
competitividade das empresas nacionais, o que significa atualização tecnológica. 
Acompanhando este processo, a internalização da gestão ambiental nas empresas será, 
sem dúvida, uma das maiores modificações no processo de gestão ambiental nesta 
década. Esta tendência realizar-se-á principalmente através da instituição das normas de 
gestão ambiental, em especial a Série ISO 14.000 que poderá vir a ser, inclusive, uma 
importante barreira comercial não tarifária para o setor. 
 

É de importância fundamental que as instituições oficiais revejam seus 
procedimentos, modernizando o atual Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrando os 
sistemas de gestão ambiental das empresas a sistemas governamentais de gestão. 
Deve-se ressaltar que esta integração não deve necessariamente se dar através da 
criação de instrumentos obrigatórios de gestão ou de auditoria ambiental, mas sim pelo 
incentivo a que estes sejam adotados e entendidos como instrumentos internos das 
empresas, como processos co-participativos. 
 
 
1.4 - O Esgotamento do Modelo Atual para o Gerencia mento Ambiental do Setor 
Mineral 
 
A Desarticulação dos Órgãos e as Lacunas no Campo Ambiental 
 
 

Na maioria dos estados brasileiros, o Setor Mineral responde pela maior 
quantidade de processos de licenciamento ambiental. Esta situação é válida inclusive no 
Estado de São Paulo, onde, ao contrário do que se poderia supor, a mineração 
corresponde a 57% de todas as avaliações de impacto ambiental apresentadas ao Órgão 
Estadual de Meio Ambiente até 1994 (SMA/SP, 1995). 



 

 
Um fator que muito interfere no processo atual de licenciamento e controle e a 

indefinição ou a sobreposição de competências. Em muitos Estados atuam vários órgãos 
que têm competências sobrepostas e muitas vezes não trabalham de maneira articulada, 
sendo necessário que o interessado percorra cada um deles para a obtenção das 
licenças específicas. A título de exemplo, pode-se citar casos em que o empreendedor 
apresenta um projeto ao DNPM, outro ao OEMA e um terceiro a SUPES/IBAMA, sendo 
licenciados três projetos diferentes de um mesmo empreendimento. 

 
Neste contexto destacam-se os conflitos com o Código Florestal Brasileiro, no que 

se refere as Áreas de Preservação Permanente. Conforme verificou-se nos contatos 
efetuados junto ao IBAMA, não há uma definição legal ou um critério claro sobre a 
possibilidade de desmate para o desenvolvimento da mineração em áreas de 
preservação permanente, ainda que existam interpretações favoráveis, que resultaram 
em licenças especiais já concedidas, considerando-se a atividade mineradora como de 
utilidade pública. Fica também a questão do tratamento diferenciado, já que para muitas 
outras atividades, como por exemplo, a agricultura, o desmate de Áreas de Preservação 
Permanente é proibido. 
 

Na verdade, a definição destas áreas de proteção, que consta no Código Florestal 
de 1965, seguiu basicamente critérios de uso para a agricultura. Por exemplo, o 
desenvolvimento de agricultura em encostas com mais de 45o é certamente contra 
indicado (em função da ação dos processos erosivos sobre o solo), o que justifica definir 
estas encostas como de preservação permanente. Por outro lado, para o 
desenvolvimento da mineração, este não será um fator determinante, mas sim o controle 
a ser feito durante a lavra e a posterior reabilitação. O próprio Código não prevê a figura 
da compensação e da reabilitação que é utilizada, em alguns casos, para a autorização 
de desmate destas áreas. Da mesma forma que para as Áreas de Preservação 
Permanente, há indefinições quanto a aplicação dos instrumentos legais de proteção a 
Mata Atlântica, no caso da mineração. 
 

Dentro desta mesma ótica, destaca-se a questão do patrimônio natural e cultural, 
especialmente o patrimônio espeleológico. Não há uma definição legal clara sobre a 
possibilidade ou não de destruição de cavernas, e de como se caracterizaria uma 
caverna importante, ficando tais questões para serem avaliadas no EIA/RIMA, caso a 
caso. Nesta situação, e na falta de uma diretriz geral, cada estado vem estabelecendo 
seus próprios critérios quanto à questão. 
 

Dentro do quadro apresentado, a falta de integração das instituições envolvidas e 
a complexidade do processo de licenciamento tendem a transformar instrumentos 
técnicos em documentos meramente burocráticos, apresentados para o cumprimento das 
normas processuais, e não propriamente para orientar o controle e a reabilitação das 
áreas de extração. Com estruturas deficientes (em termos físicos, financeiros, de 
quantidade e capacitação de pessoal), os órgãos não conseguem, na maioria das vezes, 
acompanhar a demanda pelo licenciamento e, muito menos, fiscalizar a implantação das 
medidas propostas nos documentos apresentados. 
 

Um exemplo claro desta situação encontra-se nos Planos de Reabilitação de 
Áreas Degradadas - PRAD's, exigidos no Decreto no 97.632, de 1989, que por sua vez 
atendia ao dispositivo constitucional determinado no seu artigo 225. Na sua maioria, 
estes planos foram recebidos pelos órgãos estaduais e arquivados sem qualquer análise 
ou parecer. 



 

 
Da mesma forma, o EIA/RIMA, apesar de sua importância como instrumento de 

gestão ambiental, tanto para a empresa quanto para o órgão ambiental, na maioria dos 
casos é desvinculado da análise de viabilidade técnico-econômica dos empreendimentos 
minerais que, em termos teóricos, é feita no Plano de Aproveitamento Econômico-PAE, 
apresentado ao DNPM para a outorga da Portaria de Lavra. 
 

Em termos conceituais, estes documentos podem acompanhar as etapas de um 
estudo de viabilidade, planejamento e projeto executivo de um empreendimento minerário 
(Figuras 2 e 3). Os estudos de impacto ambiental correspondem a etapa de estudo de 
viabilidade, estabelecendo a viabilidade ambiental que, analisada em conjunto com a 
viabilidade econômica e a viabilidade técnica, determina a viabilidade real do 
empreendimento. Nesta etapa, sob o ponto de vista operacional, econômico e ambiental, 
são definidas as premissas e condicionantes básicas, porém de maneira teórica (como 
por exemplo os métodos de controle e de reabilitação). A determinação da Resolução 
CONAMA no 001 de 1986, quando trata da avaliação dos efeitos gerados pela realização 
e pela não realização do empreendimento, mostra perfeitamente esta condição de estudo 
de viabilidade. Na verdade, este estudo é tão importante (ou até mais importante) para o 
empresário quanto para os órgãos ambientais, já que permitirá avaliar o passivo 
ambiental que a atividade causará, bem como sua compatibilização com outras 
atividades em operação ou planejadas para a região, de forma a permitir uma avaliação 
segura do custo/ benefício do empreendimento. 
 

Concluindo-se pela viabilidade do projeto, o que em termos processuais, significa a 
aprovação do EIA e concessão da LP pelo órgão ambiental competente, o empreendedor 
definirá os projetos básicos e executivos. Nesta etapa deverão ser apresentadas 
soluções técnicas que justifiquem as premissas econômicas, operacionais e ambientais 
propostas, de maneira teórica, no EIA/RIMA. O Plano de Controle Ambiental-PCA deverá 
apresentar, em detalhes, os projetos de controle, monitoramento e reabilitação a serem 
empregados. Naturalmente, nesta etapa não podem haver modificações substanciais nas 
premissa básicas geradas na etapa anterior, sob o risco de retorno ao início do processo. 
Torna-se evidente, também, que os projetos devem apresentar soluções técnica e 
economicamente exeqüíveis, que, comprovadamente, permitam atingir as metas 
conceituais definidas anteriormente. Cumpridas estas condições, o órgão competente 
concede a LI. 
 

Em termos teóricos, existe uma compatibilização entre as etapas de elaboração do 
projeto do empreendimento e aquelas do sistema de licenciamento ambiental. Entretanto, 
na prática o que se observa é que, mesmo sob o ponto de vista econômico e técnico, 
muitos dos empreendimentos minerais, principalmente garimpos e minerais de Classe II, 
não tem sequer estudo de viabilidade, projeto básico ou executivo. Portanto, os 
programas ambientais gerados por estes empreendimentos não tem qualquer utilidade 
prática. Por outro lado, como se pode perceber nas Figuras 2 e 3, o procedimento, nas 
diferentes instâncias de governo, e bastante burocratizado, com diversos interlocutores, 
entradas e saídas. 
 

Especialmente no caso de minerais de uso direto na construção civil, como por 
exemplo a areia, é comum o requerimento de áreas contíguas pelo mesmo proprietário,  
ou por vários proprietários vizinhos. Para cada um destes processos, exigem-se novos 
EIA/RIMA's e Planos de Controle Ambiental-PCA's, que muitas vezes são reproduzidos 
somente com alteração da localização e do nome do proprietário. Dessa forma, os 
processos perdem a razão de ser, já que as ações de controle deveriam abranger a área 



 

como um todo além de aumentar o volume de trabalho das já subdimensionadas equipes 
dos órgãos de licenciamento. 
 

Um meio de solucionar este problema seria o planejamento territorial, por parte 
dos estados e municípios, com a definição de zonas destinadas a extração de minerais 
de uso direto na construção civil, dentro dos planos diretores municipais e metropolitanos. 
Algumas experiências neste sentido já foram desenvolvidas, porém a maioria apresentou 
problemas na fase de implementação. Estes problemas derivam principalmente da 
desarticulação institucional, já que os órgãos ambientais não participaram da elaboração 
dos planos, o que fez com que estes ficassem dissociados da questão ambiental, e da 
falta de definição clara das competências de cada órgão envolvido no processo. Na 
verdade, aparentemente este é o ponto crítico. Como existem muitos conflitos e 
sobreposições de competência, esta definição necessariamente implicaria numa redução, 
ou transferência de poderes e atribuições, de órgãos que, geralmente, não estão 
dispostos a fazê-lo. 
 

Alguns procedimentos adotados pelo DNPM interferem negativamente no 
processo de gestão ambiental do setor. A impossibilidade de requerimento de concessão 
para extração de agregados (classe II) em áreas já requeridas para outros bens minerais 
contribui muito, a clandestinidade neste subsetor. Na totalidade dos estados visitados os 
processos de licenciamento ambiental não são integrados aos processos de concessão 
mineral do DNPM. Desta forma, torna-se possível que um empreendimento tenha, para o 
DNPM, um projeto de lavra, e para o órgão ambiental outro, ambos licenciados e com 
direitos adquiridos. 
 

A sobreposição de competência e a desarticulação de ações dos diferentes órgãos 
também é verificada no garimpo. Embora se reconheça, unanimemente, a gravidade e a 
importância da questão garimpeira no país, ainda não foi possível estabelecer uma 
estratégia de governo tecnicamente ordenada e politicamente consistente. Não há sequer 
mecanismos de consulta entre os diferentes agentes que atuam na questão 
(DNPM,1994). 
 

A Lei no 7.805, de 1989, cria o regime de Permissão de Lavra Garimpeira, 
extingue o Regime de Matrícula e cria as Áreas de Garimpagem com licenciamento 
ambiental específico, ficando proibida a garimpagem, nos moldes exercidos antes da 
promulgação da atual Constituição Federal. 
 

Cabe ressaltar que esta lei, que regulamenta a atividade, apresenta alguns pontos 
bastante questionáveis, tais como a descaracterização do garimpeiro como trabalhador, a 
organização nitidamente empresarial vigente em muitos garimpos após o advento da 
mecanização - e a condição, quase que obrigatória, de associação imposta ao garimpeiro  
"que se tornou refém de cooperativas ilegítimas" (DNPM, 1994). Na verdade, este é um 
sério entrave, tanto no que se refere ao garimpo quanto no que se refere a pequenos 
produtores de areia (ou outros minerais de uso direto na construção civil). O Estado 
procura uma solução para organizar a atividade e determina que os garimpeiros se 
organizem em cooperativas, sem considerar os valores históricos e culturais destes 
trabalhadores. As cooperativas passam a ser não uma forma de melhoria real das 
condições de trabalho, de rendimento e, por conseqüência, de vida dos cooperados, mas 
sim uma forma de prendê-los a sistemas geralmente monopolizantes e impositivos de 
"organização". 
 
 



 

Clandestinidade na Extração Mineral 
 

Dentro do quadro apresentado, a parcela menos organizada do setor, 
especialmente os subsetores de garimpo e de minerais de classe II, apresentam uma 
forte tendência a clandestinidade. No que se refere ao garimpo, e de conhecimento geral 
que este subsetor somente apresenta alguns poucos exemplos de atividades 
regularizadas em termos de licenciamento mineral e ambiental (ainda assim, isto não 
significa que o resultado da produção nestas áreas também seja inteiramente oficial). O 
gráfico apresentado na Figura 4 registra a estimativa da produção de ouro nos garimpos 
que, em confronto com a produção das minas, alcança patamares expressivos a partir de 
1984, indicando níveis prováveis de produção até três vezes maiores que a produção 
oficial das minas em 1988, correspondente a um total estimado de 90 toneladas (DNPM, 
1993). 
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Figura 4 - Produção de ouro do Brasil 

 
 

 
Por outro lado, é preciso considerar também a grande "clandestinidade" existente, 

principalmente nos estratos inferiores do subsetor de minerais de uso direto na 
construção civil, como por exemplo, na produção de areia e de argila, representada por 
duas condições diferenciadas. Na primeira, mais comum, o minerador tem documentação 
regularizada para o título mineral, e em alguns casos licença ambiental, porém sonega a 
produção, utilizando uma única nota fiscal para várias cargas de minério. Na segunda, o 
empreendimento não tem qualquer regularização, operando inteiramente na 
clandestinidade. 
 

Neste sentido, a avaliação do nível atual de "clandestinidade" e "descaminho" 
apesar de não indicar necessariamente o percentual dos empreendimentos que não 
estão regularizados perante os órgãos ambientais, fornece um indicativo do nível de 
organização da atividade, e do nível de eficiência da fiscalização efetuada atualmente 
sobre a mesma. A fim de proceder a esta avaliação, selecionou-se a areia como exemplo, 
por ser um mineral consumido, em sua maior parte, na produção de concreto, argamassa 
e massa asfáltica. Assim, a partir dos dados de consumo de cimento e betume, é possível 
avaliar o consumo teórico de areia. 
 



 

Para um mesmo período (1981 a 1990) foram considerados os dados de consumo 
de cimento, estado a estado, e os dados de produção mineral do DNPM. Em termos de 
valores médios, pode-se considerar o consumo de, respectivamente, 3m3 e 1,3m3 de 
areia para cada tonelada de cimento e de betume. O consumo teórico assim obtido foi 
lançado em um gráfico (Figura 5), comparando-se aos valores oficiais obtidos nos 
anuários do DNPM. A divergência das curvas indica a tendência de aumento da 
clandestinidade. Na verdade, no cálculo do consumo teórico não está considerado o 
consumo de areia para uso em drenagem, filtros, leitos de estrada, etc., o que indica que 
a divergência entre os valores pode ser ainda maior. 
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FIGURA 5 - Diferença entre o consumo teórico e a produção oficial de areia no Brasil 

 
 
A relação entre o consumo teórico e o oficial gerou um "índice de clandestinidade" 

da produção de areia. Para estabelecer um índice comparativo médio, utilizou-se a regra 
de Simpson, calculando-se a área gerada pelas curvas no gráfico, que forneceram o 
volume total de areia consumida no período (teórica e oficial). A relação entre o consumo 
global teórico e oficial, na década, forneceu o "índice de clandestinidade médio". 
 

Conforme pode ser observado, no último ano da série houve uma forte redução 
nos índices oficiais de produção de areia, que não foi acompanhada pela redução 
correspondente no consumo de cimento e betume. Procurando-se os motivos que 
poderiam ter levado a esta situação, verificou-se que, provavelmente, está ligada as 
alterações constitucionais, que se refletiram exatamente no período 1989/90, 
especialmente as relacionadas a tributação do setor, anteriormente efetuada pelo  
Imposto Unico sobre Minerais-IUM (a razão de 15%, em nível federal e ligado diretamente 
a política mineral), e posteriormente efetuada pelo ICMS, com política determinada em 
nível estadual. Neste período, houve uma grande incerteza no meio empresarial, com 
definição de cargas tributárias que variam de estado para estado, com valor médio acima 
de 20 % (considerando-se a composição final do imposto e a compensação financeira). 
 



 

Outros fatores podem, também, ter influência na queda da produção oficial, como 
por exemplo a introdução das obrigações ambientais, especialmente a de reabilitação de 
áreas degradadas, com a necessidade de regularização por meio da elaboração de 
planos de reabilitação, e a ação das promotorias, intensificadas também neste período. 
Considerando as hipóteses de influência das modificações tributárias e de obrigações, é 
possível que o setor tenha aumentado o "nível de clandestinidade", o que estaria refletido 
no comportamento observado no gráfico. 
 

O quadro 3 apresenta os índices oficiais e o consumo teórico de areia. Obteve-se 
para o índice médio de clandestinidade 58% (esta corresponderia a parcela clandestina 
da produção), com variação entre 77% (Região Centro-Oeste) e 39% (Região Sul). 
Entretanto, para o ano de 1990, estes índices sobem para 88% (média brasileira), com 
variação entre 92% (Região Centro-Oeste) e 78% (Região Sul). 
 

QUADRO 3 - COMPARAÇÃO ENTRE O CONSUMO 
OFICIAL E TEÓRICO DE AREIA NO BRASIL - 1981 A 1990 

Região Produção 
oficial(m 3) 

Consumo 
teórico(m 3) 

Clandestinidade 
no período 

Clandestinidade  
1990 

SUL 62.615.973 102.820.772 39% 78"% 
SUDESTE 133.252.808 360.396.048 63% 89% 
CENTRO 10.620.618 46.344.397 77% 92% 
OESTE   _  
NORDESTE 49.874.718 97.300.334 49% 91% 
NORTE 7.648.068 24.872.210 69% 87% 
BRASIL  264.012.185 631.733.761 58% 88% 
 
 A diferença entre o consumo teórico e a produção oficial no período e de 
aproximadamente 3,7 x 108 m3 de areia, que a um preço médio de US$ 10.00 posto obra 
corresponde a US$ 3,7 x 109 (US$ 3,7 x 108/ano em média). Considerando-se uma carga 
tributária da ordem de 15%, obtém-se um total de US$ 5,55 x 108 de impostos não 
recolhidos, ou US$ 5,55 x 107/ano, em média. 
 

Pode-se concluir que o porte do subsetor de produção de minerais de uso direto 
na construção civil não se encontra claramente definido, porém que este é certamente 
maior que o estabelecido nos índices oficiais. Desta forma é certo que a participação do 
subsetor na produção mineral brasileira é maior que os cerca de 30% em valor 
atualmente considerados, podendo chegar a 50% ou mais, em termos de volume. Assim 
com certeza este subsetor representa a maior parte extração mineral brasileira, como 
ocorre na maioria dos países. 
 

Apesar desta situação, a maior parte da legislação mineral e ambiental no país é 
feita para outros subsetores da extração mineral, especialmente para minerações de 
porte, e apenas adaptada para este subsetor, geralmente constituído por empresas 
menores, que não conseguem absorver os procedimentos exigidos pelas legislações. 
 

Geralmente, órgãos de fomento e controle (mineral e ambiental) priorizam outros 
subsetores da economia mineral, o mesmo observando-se em relação às universidades 
brasileiras que, em sua maioria, formam técnicos em outros subsetores da produção 
mineral, em detrimento do seguemento que, na verdade, é o maior campo de trabalho e 
onde se apresenta atualmente a maior carência de técnicos e de tecnologias. 
 



 

O Desperdício, a Explotação e o Uso lnadequado dos Recursos Minerais 
 

A princípio é difícil perceber-se, um sentido de sustentabilidade para a extração 
mineral, tendo em vista que os minerais são recursos naturais não renováveis, neste caso  
este conceito pressupõe o aproveitamento máximo das reservas e o uso adequado dos 
recursos minerais. O alcance destes princípios depende basicamente de fatores 
tecnológicos, quais sejam, o efetivo conhecimento do jazimento, o correto planejamento 
da lavra, e a utilização da melhor tecnologia de beneficiamento. 
 

Nesse sentido, pode-se prever que, dentre os subsetores analisados, o de garimpo 
é o que menos se aproxima dos princípios considerados, já que não apresenta nenhum 
dos fatores citados. Na verdade, conforme já descrito, o garimpo corresponde a uma 
etapa inicial da evolução histórica da extração mineral onde, em geral, o aproveitamento 
do jazimento é muito pequeno. Em alguns casos de garimpos de ouro, 60% do metal 
contido é perdido juntamente com mercúrio no processo de amalgamação, configurando 
ao mesmo tempo um forte processo de poluição e um desperdício de recursos minerais 
(DNPM, 1995). Neste caso, o ouro perdido mistura-se ao estéril revolvido, geralmente 
impossibilitando um aproveitamento econômico posterior. 
 
 O desperdício e o aproveitamento deficiente dos recursos minerais acontece 
também nos demais subsetores, seja na forma de lavra ambiciosa, como também na 
forma de lavra predatória, quando se efetua o aproveitamento somente da porção mais 
econômica do corpo mineral, ou devido a tecnologias inadequadas de aproveitamento 
como é o caso de algumas mineradoras de ferro de menor porte em Minas Gerais, que 
descartam os finos de minério, que poderiam ser aproveitados para a fabricação de 
"pellets". Estes finos, além de representarem desperdício de recursos minerais, acabam 
por ser a principal fonte de assoreamento de cursos d’água da região. 
 

A reciclagem, por sua vez, corresponde a uma forma eficaz de sustentabilidade no 
uso dos recursos minerais. No que se refere a minerais de uso direto na construção civil, 
por exemplo, a reciclagem de agregados para a pavimentação  é uma técnica pouco 
empregada, basicamente porque é pouco incentivada pelos órgãos ligados ao setor de 
transporte (na maioria das vezes, sequer consta das planilhas oficiais para a licitação de 
obras). Ainda que em alguns casos a redução do custo da obra possa não existir, em 
outros pode chegar a mais de 30%. Entretanto, os efeitos ambientais positivos são óbvios 
em todos os casos. 
 

Dessa forma, a reciclagem de metais e de vidro, por exemplo, não pode estar 
desvinculada de uma visão global da questão da sustentabilidade no setor mineral 
(conforme apresentado na Figura 1), cabendo ao Estado apoiar e incentivar a utilização 
do processo. 
 
 
2 - ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DO MMA PARA O SETOR MINE RAL 
 

A seguir será apresentada a estratégia do MMA para o Setor Mineral em quatro 
níveis de abordagem quais sejam: Diretrizes, Programas, Ações e Recomendações. 
 
 
2.1 - Diretrizes  
 



 

As diretrizes ambientais consideram a Agenda 21 como um referencial devendo, 
portanto, norteá-las, considerando-se que: 
 

• o conceito de desenvolvimento sustentável deve orientar as políticas nacionais; 
 
• as ações do Estado, tanto para o controle como para a orientação de 

implementação de ações, devem ser integradas e descentralizadas; 
 
• a comunidade deve ser um agente ativo nos processos de gestão ambiental;  
 
• sistemas modernos de gestão ambiental devem ser difundidos e considerados em 

todas as instâncias operacionais; 
 
• os modelos de desenvolvimento setoriais devem incorporar os conceitos de 

otimização do uso dos recursos ambientais e de redução dos desperdícios. 
 

A fim de proporcionar uma forma mais sintética e objetiva, as diretrizes ambientais 
para o setor mineral foram agrupadas em três, que representam as grandes linhas a 
serem adotadas pelo MMA para o setor, a saber: 
 
2.1.1 - Manutenção de Mecanismos Legais, Normativos  e Institucionais Ágeis, 
Integrados e Eficientes para o Licenciamento, Monit oramento, e Fiscalização 
Ambiental no Setor Mineral. 
 
 Esta diretriz pressupõe uma legislação apropriada, atendendo aos preceitos 
constitucionais e a Política Nacional de Meio Ambiente, principalmente no que se refere a 
garantia da realização da prévia avaliação de impacto ambiental e da reabilitação de 
áreas degradadas. Pressupõe uma definição clara de competências, de trâmites 
processuais ágeis e a integração entre os diversos níveis e instituições envolvidas no 
licenciamento e fiscalização ambiental do setor mineral, nos diferentes níveis de governo. 
Inclui-se, também, nesta diretriz, a implementação de instrumentos tributários modernos, 
que induzam as empresas a investirem no controle ambiental. 
 

Conforme observado no diagnóstico, existem lacunas relacionadas com definições 
de competência, devido a inexistência de Lei Complementar que regulamente o artigo 23 
da Constituição. Por outro lado, os trâmites processuais atuais se tornaram dispersos e 
descoordenados, em função de um sem número de licenças necessárias e instâncias, as 
quais o interessado deve percorrer. 
 

A definição clara das atribuições e competências das diversas instituições 
envolvidas no processo de licenciamento e fiscalização é fundamental para garantir a 
redução do nível atual de clandestinidade e para permitir a racionalização dos recursos 
disponíveis para o controle e fiscalização do setor. Esta definição é necessária tanto entre 
os níveis federal, estadual e municipal, quanto entre instituições existentes no mesmo 
nível. 
 

A fim de evitar a existência de critérios diferenciados para a aplicação dos 
dispositivos legais e normativos atuais, torna-se necessário o estabelecimento de 
procedimentos para temas específicos que, atualmente, interferem no setor, tais como os 
relacionados ao desmate e a extração mineral em Áreas de Preservação Permanente, a 
proteção de cavernas, a mineração em áreas urbanas, ao uso múltiplo dos recursos 
hídricos, a limites de ruídos e vibrações, as normas para reabilitação de áreas 



 

degradadas e a extração mineral em Unidades de Conservação de Uso Direto (APAS, 
FLONAS, etc). 
 

Devem ser, também, objeto de uma definição mais clara, os padrões de qualidade 
de água, no que se refere a situações em que estes padrões apresentam-se 
naturalmente diferentes daquele previsto para o enquadramento do curso d'água. Ainda 
que na Resolução CONAMA no 020 de 1986 esteja prevista esta situação, é necessário 
um maior esclarecimento da questão. No que se refere a lançamento de efluentes, 
observa-se que as normas atuais não incluem o fator tempo, isto é, a relação 
vazão/qualidade/tempo (carga química). 

 
Considerando-se a estratificação econômica dos empreendimentos, fica 

evidenciado que uma norma única de licenciamento, baseada nos estratos superiores, 
acaba por marginalizar os estratos inferiores do setor. Torna-se necessária a adoção de 
procedimentos igualmente estratificados, adequados a realidade observada, 
possibilitando, assim, a redução da grande clandestinidade verificada durante a execução 
do diagnóstico. 
 
 Por outro lado, torna-se igualmente necessário o estabelecimento de um processo 
linear e unificado de licenciamento, que apresente critérios homogêneos nos diversos 
estados. Este processo deve ter uma única entrada e saída, independente de quantas 
instituições tenham que ser consultadas, e de quantas licenças intermediárias tenham 
que ser concedidas. Assim, induz-se a integração entre os diversos órgãos e evita-se que 
o empreendedor tenha que solicitar diversas licenças em processos isolados uns dos 
outros. Deverão ser estabelecidos prazos máximos para a emissão da Licença, conforme 
previsto no artigo 19, Inciso 1o, do Decreto no 99.274 de 1990. Da mesma forma, 
torna-se necessária a unificação dos projetos de engenharia mineral e de meio ambiente 
em documentos integrados, que contenham o relatório final de pesquisa e o estudo de 
impacto ambiental, o plano de aproveitamento econômico e o plano de controle 
ambiental. 
 

Conforme descrito no diagnóstico levantamento documento, muitas vezes os 
estudos e os relatórios de impacto ambiental vêm sendo elaborados apenas no sentido 
do cumprimento de um trâmite burocrático no licenciamento. É evidente a necessidade da 
revisão dos objetivos do processo de licenciamento e da avaliação de impacto ambiental. 
Empreendimentos tais como a extração de areia, que geralmente concentra vários 
produtores em um mesmo ambiente, exercendo uma mesma atividade, com os mesmos 
métodos, deveriam ter uma avaliação global de impactos, e diretrizes básicas de controle 
e reabilitação. Assim, o EIA/RIMA torna-se um instrumento de discussão da viabilidade 
ambiental da proposta, dentro de um contexto global/regional de planejamento. 
 

O processo de municipalização, diretriz da política de governo, não deve ser 
entendido como uma simples transferência de competências e de encargos. Neste 
aspecto, ganha relevância o estabelecimento de planos diretores e do zoneamento de 
usos do solo, em nível municipal, como pressuposto básico para a municipalização do 
sistema de licenciamento e controle de atividades extrativas, principalmente de minerais 
de uso direto na construção civil, bem como a existência de estruturas municipais 
apropriadas para efetivação deste processo. 
 

O alto índice de clandestinidade observado em alguns segmentos do setor, além 
de se refletir em problemas ambientais, constituindo da degradação de recursos naturais, 
sem a devida obrigatoriedade de recuperação e/ou mitigação dos impactos, representa 



 

sonegação de impostos e extração não autorizada de recursos minerais, que são 
definidos pela Constituição como patrimônio da União. Frente a enorme pulverização da 
atividade nos estratos inferiores do setor, somente uma ação integrada, entre as diversas 
instituições de fiscalização ambiental, mineral, tributária, de trânsito, de construção e de 
engenharia, poderá ser eficaz, induzindo o setor à regularização. 
 

A atual situação do garimpo, principalmente no que se refere a definição legal da 
atividade, também é fator relevante. A distorção do termo vem levando à criação de uma 
inadmissível figura de "empresário garimpeiro", com toda estrutura de uma empresa, 
porém, sem as obrigações pertinentes. 
 

Por fim, deve-se considerar a necessidade de criação de mecanismos mais 
eficazes para a garantia do preceito constitucional de reabilitação de áreas degradadas, 
na forma de garantias reais, além dos dispositivos atuais, que tem caráter administrativo. 
 
2.1.2. - Internalização de Conceitos Modernos de Ge stão Ambiental e de 
Tecnologias Ambientalmente Compatíveis nos Processo s de Extração, 
Beneficiamento e Aproveitamento de Recursos Minerai s. 
 

Esta diretriz prevê a gestão ambiental, tanto em nível governamental, quanto 
internalizada nas empresas, como é o caso de sistemas de gestão ambiental 
normatizados, tais como a série ISO 14.000. Pressupõe, também, a incorporação de 
tecnologias que permitam o maior aproveitamento dos recursos minerais e a geração do 
menor impacto ambiental.  

 
A gestão ambiental é um conceito moderno, cuja internalização na empresa deve 

ser incentivada pelo poder público. Neste aspecto, toma vulto a série ISO 14.000 que, se 
por um lado poderá ser um fator mundial de competitividade econômica entre as 
empresas, por outro, se convenientemente inserida no sistema de gestão ambiental 
governamental, poderá multiplicar sua eficiência. É fundamental que o MMA acompanhe 
a evolução da discussão mundial sobre o tema e incentive sua inserção no controle 
ambiental do setor mineral (bem como nos demais setores). 
 

O conceito de "melhor tecnologia disponível", no que se refere a controle 
ambiental, é outro ponto importante a ser ressaltado. Nas condições econômicas e 
sociais do pais, sua exigência pode ser dificultada, porém o incentivo a sua 
implementação é necessário. O apoio ao desenvolvimento tecnológico e a divulgação de 
tecnologias ambientalmente compatíveis também é fator importante neste processo. 
 

Dentro do conceito de "desenvolvimento sustentável", a reciclagem de minerais e 
seus produtos é fundamental. 
 

No caso dos minerais de uso direto na construção civil, a reciclagem permite que o 
impacto da extração seja minorado, além de reduzir o consumo global de recursos 
ambientais não renováveis. Sabe-se que a eficiência da indústria da construção civil 
brasileira é muito baixa. Os índices indicam perdas da ordem de 30%, em volume, dos 
produtos utilizados, significando que, para cada três casas construídas, uma e perdida. 
Portanto, é importante a implementação de programas municipais para a instalação de 
unidades de reciclagem de entulho de construção, e é fundamental que os órgãos 
responsáveis por obras públicas, especialmente no setor de transportes, priorizem a 
reciclagem de agregados minerais em seus projetos, criando planilhas e normas 
apropriadas para tal. 



 

 
No que se refere minerais metálicos e industriais, devem ser apoiados programas 

de reciclagem de metais e vidros (como também de outros materiais, fora do escopo 
deste trabalho). 
 
2.1.3 - Manutenção Base de Conhecimentos, Formação e Conscientização de 
Recursos Humanos que Possibilitem o Planejamento e a Gestão Ambiental no Setor 
Mineral. 
 

Esta diretriz preconiza a manutenção de um Centro de Preferência de tecnologias 
para a avaliação de impacto, monitoramento, reabilitação e controle ambiental na 
mineração, o apoio e o incentivo a formação técnicos, e a incorporação de programas de 
educação ambiental na formação de recursos humanos das empresas. 
 

Muitas iniciativas de desenvolvimento tecnológico, e muitas informações sobre 
projetos bem sucedidos de controle ou reabilitação ambiental no setor mineral, 
encontram-se dispersas ou são pouco conhecidas. Na verdade, no Brasil não se dispõe 
de um Centro de Preferências sobre o tema. Cabe ao MMA implementá-lo, inclusive 
disponibilizando as referências em redes de comunicação (INTERNET, etc.). 
 
 O desenvolvimento tecnológico, especialmente no que se refere a reabilitação de 
áreas degradadas e de reciclagem de minerais, é tema prioritário em uma política 
ambiental para o setor. Esta política deve prever programas de incentivo a iniciativa 
privada e as universidades, bem como projetos piloto, implementados em parceria entre 
estas e as instituições responsáveis pelo controle ambiental. O desenvolvimento 
tecnológico deve atender também a programas de capacitação técnica, abrangendo os 
três setores citados, incluindo-se nestes a educação ambiental como um instrumento 
importante na capacitação do indivíduo (isto é, dos recursos humanos envolvidos no 
setor), para a conscientização da necessidade da conservação dos recursos naturais e 
da qualidade ambiental. 
 
 
2.2. Programas, Ações e Recomendações 
 
2.2.1. Programa de modernização do sistema de gestã o para o setor mineral. 
 

Este programa compreende as seguintes ações: 
 
Definição de Competências, Unificação e Estratificação do Processo de Licenciamento 
Ambiental no Setor Mineral 
 

Esta ação baseia-se na regulamentação do artigo 23 da Constituição, 
considerando-se o determinado pelos artigos 20 e 22, que dispõem sobre a competência 
privativa do governo federal no controle da atividade de extração mineral, podendo este 
estabelecer cooperação com estados e municípios. Considera, também, o artigo 16, do 
Decreto nº 99.274, que regulamenta Lei no 6.938. Este artigo determina que "nas 
atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser evitadas exigências 
burocráticas excessivas ou pedidos de informações já disponíveis", preceito este que, 
conforme diagnosticado, não vem sendo observado. 
 



 

Esta ação prevê a definição de competências, considerando-se a integração, a 
descentralização e a utilização de modernos Sistemas de Gestão Ambiental - SGA1, 
conforme definido nas diretrizes gerais. O sistema a ser implementado terá níveis de 
gestão integrados, permitindo uma descentralização até o nível municipal (em alguns 
casos), sem a perda dos princípios que norteiam o nível imediatamente superior. A Figura 
6 representa o sistema, que incorpora os princípios básicos de SGA, inclusive no que se 
refere a auditorias e melhoria contínua. 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Integração entre os diversos níveis de gestão 
ambiental para o setor mineral. 
 

Segundo este modelo em nível federal, são estabelecidas as diretrizes e princípios 
gerais, contidas neste documento, além dos planos regionais de gestão ambiental da 
mineração. Estes planos refletirão as diretrizes e ações preconizadas, adaptadas as 
peculiaridades e prioridades regionais, contendo: 
 
• o direcionamento das atividades de extração mineral, no sentido da sustentabilidade 

da atividade; 
 
• as diretrizes de avaliação e mitigação de impactos ambientais, especialmente na 

definição de usos futuros prioritários para a recuperação de áreas degradadas na 
região; 

 
• as diretrizes para atividades de educação ambiental e desenvolvimento 

científco-tecnológico, para atendimento às deficiências observadas na região; 
 
 Na inexistência de instrumentos estaduais específicos ou seja, de planos setoriais, 
caberá ao nível federal, por meio do órgão executivo (IBAMA), o licenciamento e controle 
do setor. 
 
 Entretanto, prioritariamente e atendendo ao princípio de descentralização, a União 
estabelecerá convênios com os estados, que elaborarão os planos setoriais de gestão 
ambiental na mineração. Estes planos serão analisados e discutidos de maneira global 
junto ao nível federal. Com base nestes planos, os estados procederão o licenciamento 
dos empreendimentos. 

                                                           
1SGA - Compreende o conjunto de instrumentos para o planejamento e controle ambiental que visa a implementação 
de ações integradas e a melhoria contínua da eficiência do sistema. 



 

 
 Os planos setoriais consistirão do estabelecimento de critérios para a avaliação e o 
controle de impactos ambientais em empreendimentos que apresentem os mesmos 
padrões operacionais para extração de um mesmo tipo de mineral, em ambientes 
semelhantes, e em uma mesma região ou bacia hidrográfica incluindo principalmente: 
 
• a introdução do zoneamento ambiental como instrumento de planejamento e gestão, 

definindo os parâmetros básicos para a sua realização; 
 
• a definição do tipo e do nível dos estudos e projetos a serem apresentados no 

processo de licenciamento, bem como Termos de Referência para os mesmos; 
 
• a definição dos padrões específicos de controle a serem exigidos, e dos usos futuros 

prioritários para a área; 
 
• a definição dos trâmites processuais de licenciamento e dos interlocutores envolvidos. 
 
 Estes planos setoriais serão desenvolvidos considerando-se uma abordagem 
espacializada, conforme previsto no Plano Operativo Plurianual-POA do MMA ou por 
Bacia Hidrográfica, com a participação dos respectivos comitês (quando existentes). Será 
parte integrante dos mesmos a definição de um processo unificado, com uma única 
entrada e saída, ou "guichê único" (incluindo-se Autorização de desmatamento, etc.), 
sendo que a tramitação do processo entre os órgãos envolvidos realizar-se-á entre os 
mesmos, mediante convênios ou outros instrumentos. 
 
 Conforme determina o Decreto no 99.274, que regulamenta a Lei nº 6.938, o poder 
supletivo da União se dará nos seguintes casos: 
 

• empreendimento que apresentem impactos regionais; 
 
• empreendimentos que envolvam mais de um estado; 
 
• por solicitação ou omissão do estado; e 
 
• como proposto, anteriormente, na ausência de planos setoriais estaduais; 

 Pode-se citar como exemplos de planos setoriais de gestão ambiental na 
mineração aqueles a serem desenvolvidos para a mineração no quadrilátero ferrífero de 
Minas Gerais, para as minas de carvão na região sul, para as minas de bauxita na região 
amazônica, para pequenas atividades extrativas de areia, em cada microrregião do país, 
atividades garimpeiras em diferentes ambientes, nas bacias ou microrregiões específicas, 
etc. 
 
 Com base nestes planos, o estado passa a licenciar as atividades de extração 
mineral correspondentes, que podem se apresentar de três formas diferentes: 
 

• nível empresarial, com a integração do SGA estadual (baseado no plano setorial 
correspondente) ao SGA da empresa, situação típica para o primeiro estrato do 
setor mineral (minerais metálicos, industriais, fertilizantes e energéticos); 

 
•  nível municipal, com a proposição e o licenciamento estadual (ou federal, caso 

não existam planos setoriais correspondentes no estado), de ZEEM (Zonas 
Especiais de Extração Mineral). Estas zonas não serão excludentes - permitirão a 



 

extração do mesmo mineral em outras áreas do município, porém facilitarão o 
processo de licenciamento dos pequenos empreendimentos de extração mineral 
que venham a se instalar nesta área, segundo as condições pré-definidos para a 
mesma. Nas ZEEM haverá um licenciamento global, que definirá as diretrizes 
gerais de controle e recuperação ambiental. Assim, o licenciamento individual (que 
ocorrerá em nível municipal) será baseado nas normas e diretrizes estabelecidas 
para a ZEEM, que deverão ser seguidas pelo pequeno empresário. No caso de 
empreendimentos que queiram operar em condições diferentes no interior da 
ZEEM ou fora dela (por exemplo, extrair outro tipo de mineral, com outro método, 
ou extrair o mesmo mineral, porém em outra área), o processo deverá ser avaliado 
como nos demais casos de extração mineral empresarial, isto é, em nível estadual 
ou federal, caso não existam os planos setoriais correspondentes; 

 
• no sistema cooperativista e do garimpeiro independente, com o licenciamento de 

Áreas Garimpeiras. Esta ação pressupõe a definição clara do que é garimpo, em 
contraposição a "pequena empresa de mineração", e o estabelecimento de 
zoneamento ambiental de áreas garimpeiras (que, para efeito de licenciamento 
ambiental, poderão ser equiparadas as ZEEM). Nos casos de licenciamento de 
garimpos individuais - fora das Áreas Garimpeiras - o processo será o tradicional, 
como aplicado para as empresas; 

 
 De acordo com o modelo proposto, cada nível audita (no caso de instituições 
equivalentes, isto é; governo/governo, empresa/empresa), ou fiscaliza (no caso de 
governo/empresa) o nível imediatamente inferior. Este, por sua vez, apresenta 
proposições de melhoria constante em seu SGA. 
 
 O sistema proposto pode ser implementado imediatamente mediante convênios 
entre União, estados e municípios. Entretanto, seria importante que, independente disto, 
a lei regulamentando os artigos constitucionais citados já incluísse, também, o modelo 
proposto. 
 
 Os procedimentos a serem adotados em cada nível deverão ser estabelecidos 
pelos órgãos envolvidos, sempre considerando, entretanto, a unificação do processo 
"guichê único", além da integração entre os diversos níveis da administração. 
 
 
- Aprimoramento das leis e normas atuais 
 
 Revisão dos instrumentos legais no que se refere: 
 

• concessão de licença de desmate em Áreas de Preservação Permanente - 
Sugere-se estabelecer critérios claros de definição de "utilidade pública" para os 
empreendimentos minerais, revendo este conceito com base em sua 
imprescindibilidade, demonstrada técnica e economicamente; 

 
• mineração em áreas cársticas - Sugere-se a obrigatoriedade de realização de 

zoneamento ambiental, cadastramento e mapeamento de cavernas e de cursos 
d'água subterrâneos e de estudos dos impactos de vibrações provocadas por 
detonações. É imprescindível a definição de critérios para a proteção do patrimônio 
espeleológico e em que situações será dada autorização para destruição de 
cavidades naturais subterrâneas; 

 



 

• mineração em Unidades de Conservação de Uso Direto (APA, FLONA, etc). É 
fundamental que exista um documento oficial definindo critérios claros para o 
desenvolvimento ou não destas atividades nestas Unidades; 

 
• forma de abordagem dos padrões de qualidade de águas, determinados pela 

Resolução CONAMA nº 020 de 1986, quando o padrão de qualidade (natural ou 
artificial) é diferente do previsto para enquadramento do curso d'água. Sugere-se o 
estabelecimento de uma definição oficial sobre a questão, tanto no que se refere 
aos padrões de qualidade das águas, quanto de lançamento de efluentes. 

 
 
 Estabelecimento de Garantias Reais para a Reabilitação de Áreas Degradadas 
 
 Consiste no estabelecimento, através de instrumento legal, da exigência de 
Garantia Real de Reabilitação/Recuperação de Áreas Degradadas, que deverá ser 
efetuada por todo empreendimento mineral, como documento integrante do processo de 
licenciamento (ou para o licenciamento corretivo, no caso de empreendimentos já 
existentes). Esta garantia deverá ser baseada em uma planilha de custos integrante do 
projeto de recuperação/reabilitação, a ser aprovada pelo órgão competente. O valor 
previsto para tais custos, seja no total ou por etapas de lavra previamente determinadas, 
deverá ser objeto de garantia real, através de qualquer um dos meios a seguir: 
 

• carta de garantia bancária; 
• seguro; 
• depósito vinculado, em dinheiro; 
• garantia hipotecária de bem imóvel, exceto a própria área a ser minerada;  
• caução contratual, no caso de extração de minerais para uso em obras públicas. 

 
 Nesse contexto, será necessária a criação do "Certificado de 
Descomissionamento"  documento fornecido pelo órgão licenciador do empreendimento 
após comprovação de reabilitação/recuperação da área degradada pelo empreendimento 
(ou para uma etapa específica de lavra), que será o documento hábil para a baixa da 
garantia real de reabilitação/recuperação. Este documento será exigido, também, para 
venda ou incorporação de empreendimentos minerais. 
 
 Para expedição desse certificado, deverá ser comprovado que a área encontra-se 
reabilitada. Para tal, será definida a metodologia tecnicamente adequada, com a 
utilização de monitoramento baseado em indicadores ecológicos (indicadores de 
sustentabilidade ambiental de áreas reabilitadas), a serem definidos nos planos setoriais 
de gestão ambiental da mineração, de forma a garantir que os processos de reabilitação 
evoluam em direção ao uso futuro proposto. 
 
 Esta ação inclui o estabelecimento de instrumentos apropriados para: 
 

• acionamento da garantia real de reabilitação/recuperação pelos órgãos 
competentes, no caso de não realização da mesma pelo empreendedor com 
promovendo sua realização através de processo licitatório próprio. O acionamento 
desta garantia não exime o responsável da complementação dos gastos 
efetivamente realizados, ou das demais sanções previstas; 

 



 

• exigência de responsabilidade técnica permanente, durante o processo de 
reabilitação/recuperação de áreas degradadas, segundo normas e critérios do 
CREA; 

 
• exigência de relatório anual de reabilitação/recuperação, elaborado sob a 

responsabilidade de profissional devidamente habilitado, e com anotação de 
responsabilidade técnica; 

 
• definição de critérios de avaliação da sustentabilidade de áreas reabilitadas, 

principalmente através de indicadores ecológicos apropriadas. 
 
Implementação de Instrumentos Econômicos Apropriados a Modernos Sistemas de 
Gestão Ambiental. 
 
 Esta ação visa a revisão de alguns dos instrumentos tributários existentes 
atualmente, a favor de uma maior efetividade dos sistemas de gestão ambiental no setor. 
 
 Um aspecto fundamental para diminuir a clandestinidade no subsetor de minerais 
de uso direto na construção civil e a redução da carga tributária. Esta redução teria 
efeitos positivos também sobre o custo das obras públicas, que são praticamente as 
únicas que acabam recebendo materiais com todos os impostos embutidos. Como a 
clandestinidade no subsetor chega a 90%, uma redução de 10 vezes na carga tributária 
praticamente não afetaria a arrecadação atual e seria um forte incentivo para a redução 
da clandestinidade. 
 
 Outro ponto importante seria o estabelecimento da obrigatoriedade de aplicação 
de parte do recurso proveniente da compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais, destinados a União, Estados e Municípios, em programas regionais/setoriais de 
gestão ambiental na mineração e na implementação das ZEEM's. 
 
 A possibilidade de taxação pelo uso da água é um fator adequado para gestão 
deste recurso, mas deve ser analisada no sentido de exigir a eficácia no seu 
aproveitamento, a partir da conscientização dos usuários, inclusive com benefícios aos 
que o utilizam de forma adequada. 
 
 Articulações no sentido da criação de taxas reduzidas de ICMS para produtos 
reciclados também devem ser promovidas a fim de incentivar esta prática. 
 
 Deve-se, também, estudar formas de incentivos às empresas que mantêm áreas 
naturais preservadas - Reserva Particular de Patrimônio Natural - RPPN, apresentem 
padrões de desempenho ambientais ou invistam em programas de meio ambiente de 
longo prazo. 
 
- lmplementar a Gestão Ambiental no Setor 
 
 Esta ação inclui o acompanhamento do processo de discussão e de 
implementação da série ISO 14.000, com a participação em reuniões, discussões 
internas e com os setores envolvidos, e a manutenção de documentação atualizada 
sobre o tema. A partir dos horizontes observados, deverá ser estabelecida uma estratégia 
para a integração dos sistemas de gestão ambiental empresariais (voluntários), ao 
sistema de gestão ambiental governamental descrito para a diretriz anterior, tomando-se 
o cuidado para não descaracterizar os objetivos da gestão empresarial. 



 

 
 
Recomendações 
 

• articular com o MME, no sentido de promover a realização de Estudos Ambientais 
Integrados das Províncias Minerais priorizadas no Plano Plurianual (DNPM, 1994). 
Estes estudos seriam uma base importante para o apoio e o incentivo a mineração 
(ex. zoneamento ambiental, bases de dados ambientais, definição prévia de 
critérios para licenciamento, avaliação de impactos potenciais, etc); 

 
• orientar aos estados para que, durante o processo de licenciamento dos 

empreendimentos minerais, se certifiquem que as metodologias propostas para 
lavra e beneficiamento do mineral sejam as mais adequadas do ponto de vista 
ambiental; 

 
• exigir das empresas, durante o processo de licenciamento, o plano de fechamento 

da mina; 
 
• no que se refere ao processo de integração do SGA da empresa com o órgão 

ambiental, deve-se considerar a experiência do CRA da Bahia que vem 
desenvolvendo o sistema de CTGA (Comissões Técnicas de Garantia Ambiental) e 
de AALA (Auto Avaliação para o Licenciamento Ambiental). 

 
• manter banco de dados com informações sobre o desempenho ambiental dos 

empreendimentos minerais (licenciamento, recuperação de áreas degradadas, 
multas, desmatamento de áreas de preservação permanente, programas 
ambientais especiais2, etc); 

 
• da mesma forma, deve-se articular com o MME a implementação dos planos 

diretores de mineração nas capitais, e o estabelecimento de ZEEM's dentro deste 
contexto; 

 
• implementar projetos demonstrativos visando avaliar a gestão descentralizada para 

empreendimentos minerais; 
 
• propor ao Ministério da Fazenda medidas de redução de impostos ou concessão 

de incentivos fiscais para empresas que invistam em meio ambiente; 
 
• estabelecer parâmetros para classificação dos empreendimentos minerais 

considerando porte, produção, localização, capacidade suporte do ambiente, etc; 
 
• promover articulações junto a ABNT para revisão da atual norma para depósitos 

de estéril, incluindo situações diferenciadas para depósitos de blocos rochosos, 
material terroso/decomposto e solo húmico; 

 
• o MMA deve estimular a discussão de novos conceitos - "Responsabilidade 

Perpétua", "Partes Potencialmente Responsáveis", a luz de sua aplicação em 
outros países; 

 
• o MMA deverá estabelecer, juntamente com os órgãos ambientais, como 

implementar o "Guichê Único" e qual seria a "porta de entrada" dos processos; 
 

[m1] Comentário: 1 Programas de 
Educação Ambiental para o 
desenvolvimento sustentável manutenção, 
de RPPN, viveiros etc. 



 

• promover articulações com o DNPM para verificar a possibilidade de revisão de 
concessões de lavra em áreas de relevante interesse para proteção do patrimônio 
natural e/ou cultural (áreas cársticas, turísticas, etc); 

 
• fazer gestões junto ao DNPM no sentido de instituir a obrigatoriedade das 

garantias financeiras para o descomissionamento das minas, para a transferência 
de Direitos Minerais; 

 
• incluir, sempre que couber, o Certificado de Descomissionamento de áreas já 

mineradas como documento necessário para requisição de novas concessões; 
 
• o MMA deve manter fluxo de informações, no âmbito do SISNAMA, sobre a 

evolução das discussões sobre elaboração de normas internacionais para gestão 
ambiental; 

 
• no âmbito dos Comitês de Bacias devem ser implementadas ações que visem o 

ordenamento da atividade de mineração considerando o uso múltiplo do recurso; 
 
• normatizar o processo de terceirização de análise e elaboração de pareceres de 

temas específicos, por profissionais capacitados, quando não houver técnicos 
disponíveis no órgão ambiental competente ou houver necessidade de agilizar o 
trâmite processual por esse órgão; 

 
• promover a formação de Câmaras Técnicas envolvendo os diversos órgãos 

responsáveis pelo licenciamento (IBAMA, OEMA's, IEF, DNPM, SPHAM, etc); 
 
• apoiar a elaboração dos planos setoriais (de mineração pelos) estados. 
 
 

2.2.2. Programa de informações e estatísticas ambie ntais para o setor mineral. 
 
 
• Este Programa preconiza a criação de um centro que possa fornecer referências 

de projetos bem sucedidos, tratar dados estatísticos e manter referências 
bibliográficas atualizadas, no campo de meio ambiente para o setor mineral. 
Dentre as ações previstas para sua implementação, destacam-se: 

 
• definição de critérios para a contabilização de custos e investimentos ambientais 

na mineração, incluindo os investimentos em controle ambiental, programas de 
compensação e monitoramento, recuperação de áreas degradadas, infra-estrutura 
específica, etc; 

 
• levantamento e sistematização de referências sobre estudos ambientais no setor 

mineral; 
 
• estabelecimento de bases metodológicas para a avaliação e o acompanhamento 

dos efeitos socio-economico-culturais da mineração e do garimpo, inclusive a 
definição de critérios para a melhor abordagem do custo-benefício nos projetos de 
extração mineral;. 

 



 

• instituição de relatório ambiental anual, que será emitido pelas empresas de 
mineração e pelas cooperativas garimpeiras, contendo dados básicos sobre 
monitoramento ambiental, relação entre áreas mineradas e áreas recuperadas, 
indicadores de sustentabilidade ambiental das áreas recuperadas, custos e 
investimentos ambientais, resultados no campo socioeconomico, etc; 

 
• divulgação dos indicadores obtidos por meio do tratamento destes dados, bem 

como de novas tecnologias, etc; 
 
• manter base de dados georreferenciados com informações sobre áreas críticas de 

mineração, tendo como unidade de trabalho a bacia hidrográfica. 
 
 
Recomendações 
 

• implementar projetos piloto para estudo de indicadores de sustentabilidade de 
áreas reabilitadas; 

 
• articular junto ao IBRAM o formato do documento sobre contabilização dos custos 

ambientais na mineração, bem como estratégia para implementá-la; 
 
• elaborar boletim técnico periódico para a divulgação de técnicas ambientalmente 

relevantes, programas em desenvolvimento, resultados de monitoramento situação 
da qualidade ambiental de áreas de mineração, desempenho das empresas no 
campo ambiental; 

 
• apoiar os estados na manutenção de um banco de dados sobre meio ambiente e 

mineração para subsidiar o plano setorial de mineração; 
 
• firmar convênio com os órgãos estaduais de meio ambiente e outras instituições 

para utilização dos dados gerados nos EIA/RIMA, PRAD's, monitoramento etc. 
para a alimentação do banco de dados do MMA. 

 
• promover a comunicação, através de redes, para facilitar o acesso de usuários ao 

banco de dados; 
 

2.2.3. Programa de controle de problemas ambientais  críticos na mineração. 
 

Este Programa visa o estudo de problemas críticos no setor a fim de subsidiar 
soluções que possam ser aplicadas em casos semelhantes, incluindo a identificação de 
atores, o intercâmbio de informações e a articulação interinstitucional 
(intergovernamental, internacional), a alocação de recursos técnicos e financeiros, e o 
desenvolvimento de projetos demonstrativos para cada subsetor, considerando-se as 
características regionais. Dentre as ações previstas para este programa, destacam-se: 

 
• Projeto demonstrativo para a promoção de estudos integrados, visando testar 

técnicas de recuperação de mercúrio existente no meio ambiente, em decorrência 
da atividade de garimpo; 

 
• Projeto demonstrativo para testar técnicas de reabilitação de áreas degradadas, 

estabelecendo, inclusive, critérios para a definição de usos futuros ; 
 



 

• Projetos demonstrativos para o ordenamento das atividades de garimpo e de 
extração de areia. 

 
Sugere-se como áreas prioritárias para a implantação de projetos piloto de acordo 

com os Eixos Nacionais de Desenvolvimento: 
 

• a região carbonífera de Santa Catarina; 
• a extração de calcário em áreas cársticas; 
• a extração de areia em cursos d'água, próximo a grandes centros 

consumidores; 
• a destruição de dunas para extração de areia na costa nordestina;  
• o garimpo de ouro na Região Norte e de pedras coradas em Minas Gerais 

 
 
Recomendações 
 

• Os projetos piloto deverão ser orientados para a solução dos problemas críticos 
identificados no diagnóstico; 

 
• o MMA deverá promover a captação de recursos financeiros externos e internos, 

bem como firmar acordos de cooperação técnica para o desenvolvimento de 
estudos; 

 
• promover estudos visando o levantamento e desenvolvimento de técnicas de 

recuperação adequadas e que possam ser adaptadas as condições ambientais 
aonde se inserem; 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 Programa de incentivo a adoção de novas tecno logias. 
 

Este programa baseia-se nas seguintes ações: 
 
 
- Implementar Parcerias para Programas com a lniciativa Privada 
 

A fim de proporcionar uma maior integração entre o MMA e a iniciativa privada, 
propõe-se o desenvolvimento de ações conjuntas, na forma de parceria governo/iniciativa 
privada para o incentivo ao desenvolvimento tecnológico. 
 

Neste sentido, será importante a articulação do MMA com instituições oficiais de 
crédito para o estabelecimento de linhas de financiamento especiais, com vistas a 
estudos, projetos e implantação de sistemas de reciclagem, controle, despoluição e 
reabilitação ambiental. Deve-se considerar também prioritário o incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico. 
 
 



 

- lmplementar formas de apoio a reciclagem 
 

Dentro do conceito da ação anterior, deve ser desenvolvido pelo MMA um projeto 
de incentivo a reciclagem. Para tal, serão necessárias também ações interinstitucionais, 
tais como instrumentos tributários que induzam a reciclagem (já citados anteriormente), 
divulgação de novas tecnologias, apoio a desenvolvimento tecnológico em reciclagem, 
introdução e priorização de reciclagem de asfalto e entulho em obras públicas, 
incentivos/financiamento para programas de reciclagem em municípios, etc. 
 
- lncentivar, Difundir e induzir a utilização de novas tecnologias para o controle e a 
recuperação ambiental na mineração 
 

Esta ação preconiza articulação do MMA no sentido de incentivo ao 
desenvolvimento e a utilização de tecnologias ambientalmente corretas para o setor, tais 
como a biotecnologia no tratamento de rejeitos, controle de drenagem ácida, métodos de 
reabilitação de áreas degradadas, sistemas para redução e disposição de rejeitos e 
estéril, otimização do uso de energia etc. 
 
 
Recomendações 
 

• O MMA deve levantar junto aos demais ministérios e agências executoras as 
oportunidades de integração de novos processos e tecnologias, tais como a 
reciclagem, as suas políticas, planos e programas; 

 
• quando existirem alternativas tecnológicas ambientalmente adequadas, o MMA 

deverá atuar no sentido de que essas tecnologias sejam conhecidas e 
implementadas pelas empresas; 

 
• o MMA deve incentivar e buscar, com apoio do setor industrial, o desenvolvimento 

de tecnologias e produtos que permitam o aproveitamento de bens minerais 
menos nobres e dos rejeitos do processamento de minérios; 

 
 
• o MMA deve estimular a adoção de tecnologias de lavra e beneficiamento que 

demandem menos insumos no processo tais como água, óleo combustível, carvão 
e energia elétrica; 

 
• o MMA deve incentivar pesquisas e adoção de tecnologias de lavra e 

beneficiamento que permitam o máximo aproveitamento do bem mineral; 
 
• deve-se promover programas de cooperação técnica com universidades e 

instituições de pesquisa, para estudos sobre temas específicos; 
 
• o MMA deve promover a articulação interinstitucional visando apoiar e incentivar a 

pesquisa científica e tecnológica (RHAE, CNPq, CAPES, FINEP, etc), objetivando 
a proteção do patrimônio ambiental e mineral, com o direcionamento de recursos 
oficiais para temas específicos que apresentem-se como prioritários para o setor; 

 
• o MMA deve promover o levantamento sobre o nível de tecnologia atualmente 

adotado pelas empresas de mineração e estabelecer, quando for o caso a adoção 
de tecnologias mais modernas. 



 

 
 
2.2.5 Programa de capacitação e treinamento técnico . 
 

Este programa baseia-se nas seguintes ações: 
 
- Capacitação das Superintendências Estaduais/lBAMA, órgãos estaduais e municipais 
para a abordagem das questões ambientais no setor mineral 
 

Esta ação consiste na implementação de um "curso de treinamento itinerante", a ser 
realizado na SUPES em cada estado, sempre com a participação do OEMA, 
possibilitando a formação de uma linguagem comum e uma maior coordenação do 
processo em nível nacional. 
 
- lncentivar programas de educação ambiental para os recursos humanos envolvidos no 
setor 
 

Esta ação, diferentemente de muitos programas desenvolvidos por minerações 
com o público externo, visa o incentivo a realização de programas de educação ambiental 
do público interno, ou seja, os pequenos produtores com envolvimento das associações, 
cooperativas, os funcionários de mineradoras, os garimpeiros, além da introdução do 
tema ambiental em cursos de reciclagem de técnicos. 
 

Deve-se dar especial atenção para a capacitação e a conscientização da 
população garimpeira, com a divulgação de metodologias de extração, concentração e 
beneficiamento primário ambientalmente mais indicadas. Incluindo, também a informação 
dos riscos do uso de produtos químicos, como por exemplo de corantes (no caso de 
ágata e pedras coradas), do mercúrio e do cianeto (no caso do ouro). Em função das 
realidades observadas no garimpo, esta ação deve priorizar a comunicação via rádio. 
 
 
 
 
 
Recomendações 
 

• O MMA deverá avaliar, junto aos órgãos ambientais estaduais, municipais e as 
Superintendências do IBAMA, o nível de capacitação do corpo técnico, bem como 
suas principais demandas; 

 
• apoiar cursos de treinamento sobre controle e monitoramento ambiental na 

mineração; 
 
• promover a criação de um grupo de técnicos para realização de cursos sobre 

métodos de controle ambiental a serem ministrados a pequenas empresas e 
garimpos. 

 
 
2.2.6. Programa de fiscalização integrada. 
 

Este programa baseia-se nas seguintes ações: 
 



 

- Implementação de ações conjuntas para a redução da clandestinidade 
 

Propõe-se a implementação de um programa do MMA, em articulação com órgãos 
Federais, tais como Ministério da Fazenda, Ministério dos Transportes, DNPM, Polícia 
Rodoviária, CREA, órgãos estaduais como Receitas Estaduais, Polícia Florestal, Polícias 
de Trânsito, além de órgãos municipais. O programa teria o objetivo de redução da 
clandestinidade do setor, por meio da fiscalização em todos os passos da cadeia de 
extração, transporte e consumo de minerais, principalmente os de uso direto na 
construção civil. 
 

Propõe-se que seja estudada a possibilidade de implantação de um sistema 
semelhante ao atualmente existente para o transporte de cargas de carvão e madeira em 
Minas Gerais (certifcação), para certificar origem dos minerais provenientes de minas 
licenciadas ambientalmente. 
 

É muito importante considerar que este programa deve ser implementado somente 
após a reformulação do Sistema de Licenciamento atual, de forma a proporcionar 
agilidade ao processo, bem como torná-lo acessível aos estratos menos organizados do 
setor. 
 
- Implementação de campanhas de fiscalização em áreas vedadas a extração mineral. 
 

Esta ação visa o estabelecimento de um sistema de vigilância integrado para coibir 
a extração clandestina de minério em áreas vedadas tais como Parques Nacionais, 
Reservas Biológica e Reserva Ecológica. Para isso pode-se utilizar linha verde para 
atender denúncias, campanhas sistemáticas do IBAMA, Polícia Florestal, OEMAs, 
Distritos Regionais do DNPM, convênios com Exército e Aeronáutica, monitoramento por 
satélite etc. 
 
 
Recomendações 
 

• apoiar a implementação da infra-estrutura necessária para possibilitar maior 
agilidade na fiscalização pelos órgãos ambientais competentes; 

 
• firmar convênios com instituições que participarão do sistema de vigilância 

integrada; 
 
• promover cursos especiais de treinamento para instituições que apoiarão o sistema 

vigilância; 
 
• elaborar, junto com o IBAMA e os OEMA's, estratégias para campanhas nacionais 

de fiscalização; 
 
• definir as atribuições de cada órgão no sistema de vigilância integrado. 
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