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RESUMO 

A mineração acompanha, por muitos séculos, a historia da humanidade, sempre sendo vista 

como uma atividade estratégica e de grande desenvolvimento tecnológico. Por ser uma 

atividade que ocorre onde o minério está, gera muitos impactos visuais negativos para a 

atividade, impactos e acidentes ambientais por vezes graves, que contribuem para reforçar os 

aspectos negativos da atividade. No entanto, o que muitas vezes se desconhece é que a 

sociedade nunca esteve tão dependente dessa atividade econômica. Muito tem se falado em 

mineração sustentável, atividade minerária atrelada ao desenvolvimento sustentável. Além de 

uma inovação, trata-se de grande desafio. O aprendizado da atividade ao longo da história 

com os passivos ambientais deixados por minas abandonadas, alguns perpétuos, a grande 

quantia de minas órfãs espalhadas pelo mundo, os impactos sócio econômicos nas 

comunidades locais e nos atores envolvidos com os fechamentos de minas, estão fazendo com 

que o fechamento de mina seja visto como mais uma etapa do empreendimento minerário. 

Além disso, o fechamento de mina passou a ser exigido em várias legislações internacionais 

junto com o pedido de concessão de lavra. Dessas legislações, muitas têm exigido que a 

preparação para o fechamento de mina se dê ao longo do empreendimento. O fechamento de 

mina e um monitoramento pós-fechamento de mina são essenciais para garantia do bem estar 

das futuras gerações, assim como a modificação do paradigma extrativista minerário. Não há 

mais lugar para uma atividade meramente extrativista, faz-se necessária, cada vez mais, uma 

exploração racional do minério. No Brasil, como em Minas Gerais, muitas minas se 

encontram em processo de exaustão de reservas minerais, possuindo uma sobrevida garantida 

pelas novas tecnologias do setor. No entanto, a legislação brasileira, quanto ao fechamento de 

mina, ainda é precária e omissa. Nos próximos anos, muitos empreendimentos direcionarão 

para a desativação. Há que se tomar uma atitude agora. Estudos comprovam que medidas pró-

ativas apresentam melhores resultados e que fechamentos de mina, feitos apressadamente, não 

apresentam bons resultados. No Brasil, o fechamento de mina vem ocorrendo de forma 

voluntária, o que compromete seus resultados, por nem sempre atenderem aos interesses 

coletivos e sim particulares. Somente há uma regulação no Brasil para o fechamento de mina, 

composta pelas Normas Reguladoras de Mineração (NRM) nº 20 e nº 21, do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), que tratam de aspectos operacionais e 

administrativos. Para esta norma, o fechamento de mina deve ser apresentado juntamente com 



 

o Plano de Aproveitamento Econômico e junto como o requerimento de concessão de lavra. O 

presente trabalho avaliou a situação do fechamento de mina, para uma mineração sustentável 

e sua importância para a garantia de um uso futuro possível da área degradada pela atividade 

minerária. Este estudo pretende evitar que mais tempo se passe sem que atitudes concretas 

sejam tomadas em detrimento do sacrifício de inúmeras comunidades locais, garantindo-lhes 

vida após o empreendimento minerário. Pretende também contribuir para a construção de uma 

mineração sustentável.  

 

Palavras-chave: Mineração. Sustentabilidade. Fechamento de Mina. Pós Fechamento de 

Mina. Uso Futuro.  



 

ABSTRACT  

Mining accompanies for many centuries the history of mankind, always being seen as a 

strategic and high technology development activity. Why be an activity that occurs where the 

ore is generates many negative activity, environmental impacts and sometimes severe 

accidents that contribute to reinforce the negative aspects of the activity visual impacts. 

However, what is often not known is that society has never been dependent on this economic 

activity. Much has been spoken about sustainable mining, sustainable development linked to 

mining activity, plus an innovation it is a challenge. The learning activity throughout history 

with environmental liabilities left by abandoned mines, some perpetual, the large amount of 

orphan mines around the world, the socioeconomic impacts on local communities and 

stakeholders with mine closures are causing the mine closure is seen as another step in the 

mining venture. In addition, the mine closure was required in various international laws along 

with the application for a mining concession. These laws, many have even demanded that the 

preparation for mine closure be given throughout the enterprise. The mine closure and post 

mine closure monitoring are essential to guarantee the well being of future generations, as 

well as modification of the extractive mining paradigm. There is no place for a purely 

extractive activity, makes it ever more necessary rational exploitation of the ore. In Brazil, as 

in Minas Gerais, many mines are in the process of mineral reserves exhaustion, having a 

survival guaranteed by the new technologies sector. However, the Brazilian legislation 

regarding mine closure is still precarious and silent. In the coming years many developments 

will drive to deactivate one must take action now. Studies show that proactivity measures 

present better results and mine closures have not made hastily good resulties. in Brazil the 

mine closure has occurred voluntarily, which compromises their results, that can not always 

meet the collective but individual interests. Only there is a regulation in Brazil for mine 

closure which is the Regulatory Standard Mining (NRM) Nos. 20 and 21, the National 

Department of Mineral Production (DNPM), which deals with operational and administrative 

aspects. For this standard the mine closure should be submitted with the Plan of Economic 

Exploitation and together as the application for a mining concession. This study assessed the 

situation of the mine closure for sustainable mining and its importance to the security of a 

possible future use of the area degraded by mining activity. This study aims to prevent more 

time pass without concrete actions are taken at the expense of the sacrifice of countless local 



 

communities, ensuring them a life after mining venture. It also seeks to contribute to building 

a sustainable mining. 

 

Key-words: Mining. Sustainability. Mining closure. Post mining clousure. Future use. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, tem sido permanentemente atualizado. Assim, tem-se 

uma legislação ambiental (stricto senso) atualizada de acordo com os novos padrões de 

produção e consumo e um marco regulatório mineral (ambiental lato sensu) defasado.  

Uma vez que a atividade minerária no Estado Democrático de Direito exige uma 

exploração racional, que não comprometa a área minerada, muito menos o futuro das 

presentes e futuras gerações, necessário se faz uma interpretação principiológica e 

constitucionalmente adequada do fechamento de mina. 

Nesse aspecto, observa-se que na legislação minerária atual (infraconstitucional) 

existe uma omissão quanto às regras normativas do fechamento de mina e do pós-fechamento. 

Enquanto nos países mineiros tradicionais houve uma preocupação em regulamentar o 

fechamento de mina, no Brasil só há uma Regulamentação feita pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), denominada Norma Regulamentadora de Mineração (NRM) 

nº 20, de duvidável constitucionalidade (art. 5º, inciso II, da Constituição da Republica 

Federativa Brasileira - CRFB), que trata objetivamente do assunto. 

A preocupação com a considerada etapa fechamento de mina reflete a exigência da 

sociedade de uma adoção de visão da mineração, que prepondere sempre o conceito de 

desenvolvimento sustentável, incorporando não mais a visão somente econômica e ambiental, 

mas também a social (tripé da Rio + 20). 

É nesse sentido que o fechamento de mina deve ser incorporado ao ordenamento 

jurídico, de forma a possibilitar, concretamente, não só a recuperação da área degradada, mas 

também possibilitar seu uso futuro. Desse modo, altera-se o paradigma atual da imobilidade 

locacional da mina para a manutenção e a contribuição para o desenvolvimento da 

comunidade local, de modo a garantir para as presentes e futuras gerações algo além do 

sentimento de perda de seus recursos naturais. 

O objetivo do presente trabalho é discutir como a atividade minerária no Brasil deve 

ser assumida para tornar-se sustentável, de modo a encarar o fechamento de mina como uma 

etapa planejada com antecedência, com ações pró-ativas, envolvendo os afetados nesse direito 

difuso. 

Pretende-se uma reflexão sobre um novo horizonte de sentido para a atividade 
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minerária, de forma que a visão do fechamento de mina e o pós-fechamento de mina 

ultrapasse o viés econômico tradicional. Busca-se diminuir cada vez mais o número de minas 

abandonadas e seus passivos ambientais, principalmente mediante uma nova destinação 

dessas, diante dos desafios do presente século: o desemprego e as desigualdades sociais. 

Nesse estudo, foi utilizada a metodologia hipotético-dedutiva e comparada. Esta, a 

partir da doutrina jurídica internacional, uma vez que o tema tem sido recorrentemente 

abordado no Brasil, mais pela engenharia de minas do que pelo direito. O raciocínio dedutivo 

tem por premissa o tratamento do tema no ordenamento jurídico de países ibero-americanos 

(Sistema Romano-Germânico) e países de Common Law (Estados Unidos, Canadá e 

Austrália), de modo a compreender o fechamento de mina e os discursos de justificação que 

os levou a inserir, especificamente, o fechamento de mina em seus ordenamentos. 

Esse trabalho se justifica por ser a mineração uma atividade de extrema importância 

econômica para o Brasil e o Estado de Minas Gerais, que vive um momento propício para 

adotar medidas para obter fechamentos de minas economicamente viáveis, ambientalmente 

sustentáveis e socialmente justos. Acrescenta-se a isso, o fato de que as minas produtoras de 

grande quantidade de minério encontram-se na metade de sua vida útil, tendendo para o 

exaurimento. 

O presente trabalho tem no capítulo 1 a descrição das relações da atividade minerária 

num contexto globalizado e pautado pelo princípio do desenvolvimento sustentável, 

promovendo uma reflexão de temas que devem permear uma mineração sustentável tais 

como: sua relação com o princípio do desenvolvimento sustentável e com o princípio da 

solidariedade intergeracional; as influências das mudanças climáticas na atividade e a redução 

do consumo de energia; os ganhos tecnológicos direcionados para a atividade minerária e 

como se dá a incorporação desse conceito na indústria da mineração em algumas 

comunidades internacionais. 

Aborda ainda as principais características da atividade minerária, os direitos 

minerários em vigor, além de fazer uma breve descrição da história do seu ordenamento 

jurídico e dos principais regimes de aproveitamento econômico dos recursos minerais, assim 

como dos direitos e dos deveres dos titulares da concessão de lavra.  

O capítulo 2 aborda a diferenciação conceitual que envolve a reconversão de área 

minerada, que, comumente, é confundido com o conceito de fechamento de mina. O propósito 

deste capítulo é exatamente definir o que integra o procedimento administrativo do 

fechamento de mina. 

No capítulo 3, trabalha-se a normativa do fechamento de mina no âmbito no direito 
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comparado. Aborda também as principais razões que levam ao fechamento de mina em outros 

países e explica porque eles exigem sua elaboração logo no início das atividades minerárias, 

para se evitar um aumento no número de minas abandonadas e órfãs. 

Por sua vez, o capítulo 4 analisa a normativa brasileira para o fechamento de mina, 

considerando os princípios constitucionais, o Código de Minas vigente, o novo marco 

regulatório, como também o Plano Nacional de Mineração. 

Por fim, no capitulo 5 tem-se as considerações finais com o esboço de uma resposta 

mais aprofundada ao problema posto e sua resposta preliminar (hipótese). Para tanto, adota-se 

a teoria da sustentabilidade de José Ely da Veiga, no sentido de viabilizar um marco teórico 

que atribui à sustentabilidade ao século XXI, o que foi o socialismo no século XX.  
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2 A ATIVIDADE MINERÁRIA NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

A mineração e a agricultura são atividades milenares e fundadoras da civilização 

humana. Tanto os recursos minerais como os agrícolas são frutos do conhecimento e da 

habilidade humana, no aprimoramento de ambas as atividades. As atividades primárias 

possibilitam, não só a formação de insumos, como também conhecimento e tecnologia para 

suas atividades, assim como para outras atividades secundárias. 

Minerar é, basicamente, o processo de extração de recursos minerais1, ou compostos 

minerais, que obtém valor econômico quando explorados e direcionados a indústria, que gera 

produtos para usufruto da humanidade. 

Atualmente, a indústria da mineração integra um mercado que suplanta as fronteiras 

físicas dos países mineradores, uma vez que o fenômeno da internacionalização do capital 

interfere na produção mineral, principalmente nas suas dimensões – social, econômica, 

política e ambiental. A par disso, as empresas mineradoras deixaram de ser nacionais por 

meio de fusões e aquisições, e hoje são globais, não mais multinacionais. 

A participação da mineração brasileira nesse mercado ainda é marcada por uma 

insegurança jurídica, política e econômica. Embora reconheça indiretamente tais deficiências, 

o Plano Nacional de Mineração 2030, em seu capítulo quatro, é ainda muito tímido, diante dos 

desafios que ele próprio delineia no capítulo 2 (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2010a). Salienta-se ainda o enfrentamento das políticas protecionistas dos países e blocos 

econômicos.  

Por outro lado, internamente, a mineração brasileira ainda está associada à carência 

de logística, à burocracia excessiva, a recursos tecnológicos limitados e à carência de capital 

financeiro para grandes investimentos numa atividade de longa maturação do capital. 

Os recursos minerais, até pouco tempo, possuíam uma idéia de reserva fixa, o que 

promoveu uma intensidade de desenvolvimento tecnológico para otimização de sua vida útil e 

extração. Essa idéia não prevalece mais, uma vez que atualmente os recursos minerais 

entendidos como dinâmicos2, requerem tecnologia de ponta, mão de obra especializada e um 

                                                 
1
 “[...] o minerador é um obstetra que traz das entranhas da Mãe Terra o embrião do metal, o minério” (LEITE 

et al., 1988, p. 16). 
2
 “A elaboração de uma politica mineral não pode, pois, deixar de levar em consideração de uma pluralidade 

de sucedâneos para cada material e o desenvolvimento de materiais competitivos, além de uma firme 

disposição de eventuais parceiros comerciais para evitar qualquer forma de dependência” (LEITE et al., 

1988, p. 98) 
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sistema de logística moderno e rápido para atender às demandas de um mundo globalizado e 

aumentar a vida útil do recurso mineral. 

A mineração, durante a história da humanidade, foi capaz de impactar 

profundamente a civilização com suas inovações, ora promovendo o assentamento e a 

organização de povos, ora promovendo inovações quanto a ferramentas, transportes e até 

mesmo fundações de comunidades3.  

A mineração é uma atividade cujo objetivo precípuo é pesquisar, descobrir e dar 

valor econômico ao recurso mineral, e é um setor importante e estratégico para a economia de 

muitos países e para diferentes sociedades. Por isso, o desenvolvimento da atividade 

minerária envolve um ciclo econômico de altos investimentos e resultados sob a perspectiva 

do risco. Nesse sentido, a segurança jurídica no ciclo minerário é uma das poucas garantias do 

empreendedor do retorno de seu investimento.  

Exemplo prático do que a mineração é e pode fazer vem dos Estados Unidos, país 

que era o líder mundial em produtos manufaturados entre 1809 e 1910. Com o declínio 

econômico dessa atividade, a sua economia concentrou-se na mineração, que já havia 

promovido progressos técnicos suficientes para continuar a exploração de minas com 

minérios de baixo teor, mas com alta eficiência técnica e para descobrir novas reservas 

minerais. A mineração norte americana foi responsável pelo crescimento industrial do país e 

desenvolvimento econômico nos anos seguintes, assegurando uma supremacia econômica por 

um longo período. 

Assim, como em outros países, o aproveitamento de recursos minerais está 

entranhado na história nacional brasileira, a começar pela ocupação territorial do País. A 

mineração está presente no contexto histórico econômico do Brasil desde a época colonial, no 

século XVII. No século XVIII, ocorreu o primeiro boom da mineração, com a descoberta do 

ouro, fundamentando o setor mineral brasileiro. 

Como não poderia deixar de ser, a ocupação territorial ocorrida em séculos passados, 

aliada ao modo de extração, preparo e comercialização dos produtos minerários, deixou um 

legado negativo. 

A posição do Estado em relação à extração do ouro brasileiro dessa época não estava 

voltada para o interesse da coletividade, mas sim para o enriquecimento do país colonizador, 

no caso Portugal. 

                                                 
3
 “O Bronze e o Cobre foram assim o laboratório que levou o homem a descobrir as duas técnicas 

fundamentais que até hoje constituem a base da metalurgia [...]. O Bronze teria, assim, gerado o espírito 

cosmopolita. [...] A história dos metais é praticamente a história da civilização. (LEITE et al., 1988, p. 10, 11 

e 17) 
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O declínio da mineração do ouro se deu após quase um século de exploração 

desenfreada do metal e pela crença de que as jazidas superficiais haviam se esgotado 

(BARRETO, 2001b). 

Surgem então, no Brasil, as primeiras instalações de grandes empresas mineradoras 

estrangeiras que, em sua maioria, eram inglesas pela detenção da tecnologia. Em Minas 

Gerais, retratam isso, a mina da Passagem, entre as cidades de Mariana e Ouro Preto e de 

Morro Velho, próxima à cidade de Nova Lima e ainda hoje em funcionamento, operada pela 

Aglogold Ashanti Mineração (SUPRAM, 2013). 

O ciclo seguinte de mineração se deu no século XX, mais precisamente na década de 

1950, vindo a deslanchar na década de 1960. 

Era a época do “petróleo é nosso, o minério é nosso”, onde as maiores empresas 

pertenciam e eram geridas pelo Estado Brasileiro. A principal empresa minerária da época era 

a Vale, não por competência ou eficiência, mas por ser do Estado. Não bastava a titularidade 

do recurso mineral, era necessário exercer a atividade, mesmo que com prejuízo. Essa era a 

estratégia do desenvolvimento econômico nacional. 

Pode-se afirmar que a mineração no Brasil é uma atividade econômica recente, uma 

vez que as instalações atuais foram construídas entre as décadas de 1970 e 1980, sob os 

auspícios do Código de Mineração (CM) de 1967, ainda vigente. Nas décadas entre 1950 e 

1960, é que foram descobertas as jazidas ferríferas do Vale do Paraopeba e as minas de ferro 

do Quadrilátero Ferrífero.  

A descoberta das reservas minerais em Carajás, no Pará, se deu na década de 1970, o 

que confirma que a mineração diversificada de recursos minerais no Brasil realmente é 

recente, se comparada aos Estados Unidos, Canadá, Países Nórdicos e Austrália. 

É importante consignar que, o desenvolvimento do setor minerário mais recente no 

Brasil se deu sob um contexto histórico político ditatorial, sendo considerado estratégico para 

a política de desenvolvimento nacional, junto com a exploração de petróleo.  

O objetivo do Estado brasileiro, à época, era fomentar a economia com o que fosse 

possível4, já que nessa época, o mundo era dividido entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos e, como o Brasil se encontrava na segunda opção, a política econômica era 

toda voltada para a saída desse lugar incômodo. 

Apesar da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e do advento 

                                                 
4
 Na Convenção de Estocolmo em 1972, o Brasil vivia seu “milagre econômico”, com taxas de crescimento 

elevadas. Paralelamente, vivia-se a maior repressão política na história do país. A posição brasileira de não 

aceitar o tratamento multilateral dos temas ambientais imposto pelos países desenvolvidos e de associá -lo ao 

do desenvolvimento econômico, resultou em uma postura política acertada (COSTA, 2009). 
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do Relatório de Brudtland 
5, até meados da década de 1980, não houve preocupação com a 

preservação ambiental nesse tipo de atividade, embora algumas empresas, por sua experiência 

internacional, adotassem algumas medidas paliativas em suas atividades no território brasileiro. 

Desse modo, Maria Laura Barreto define três períodos de crescimento para a 

mineração brasileira da seguinte forma: 

O primeiro, de 1980-84, o maior crescimento, com uma taxa média anual superior a 

12%, típico da entrada em produção de grandes empreendimentos para atender ao 

mercado externo, a partir de investimentos realizados no Brasil nos anos 70. O 

segundo, o de mais baixo crescimento e mais longo, preenchendo dois quinq uênios, 

de 1985 a 1994, com uma baixa taxa média de crescimento de cerca de 3% ao ano, 

devido ao período de redemocratização brasileira após longo período de ditadura, 

quando ser promulgou a nova Constituição, que colocava entraves à entrada de 

novos grupos de capital estrangeiro no Brasil, gerando retração dos investimentos 

externos e sem que tenha havido correspondente investimentos em novos 

empreendimentos por parte do capital brasileiro. Finalmente o terceiro perfil, o 

período iniciado em 1995, com um crescimento médio anual de 8%. (BARRETO, 

2001b, p. 14). 

Nota-se que a década de 1980 no Brasil foi marcada por grande transformação 

política, com a extinção do regime militar ditatorial e o retorno da institucionalidade 

democrática. Em 1986, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar um novo 

texto constitucional. Paralelamente, foi realizado o Primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República, cujos esforços eram: o desenvolvimento da atividade 

minerária para geração de empregos, expansão e diversificação da produção mineral de forma 

a aumentar a participação do setor nas exportações e no Produto Interno Bruto (PIB) 

(BARRETO, 2001b, p. 35). 

A partir de 1990, o Brasil começou a experimentar uma estabilidade econômica, mas 

o consumo interno de recursos minerais era baixo e o preço no mercado externo não era 

favorável, o que gerou uma estagnação da atividade minerária. O preço dos minerais ferrosos 

era definido pelos grandes compradores, que acabavam por manipular o mercado e os demais 

minérios eram definidos pelas bolsas de mercadorias. A legislação ambiental brasileira 

aumentava os custos operacionais, prejudicando a atração de investimentos estrangeiros 

(IBRAM, 2013d, p. 37). 

Nos anos após a virada do século, a estagnação foi interrompida e o setor mineral 

                                                 
5
 No início da década de 1980 a ONU retomou o debate das questões ambientais. A comissão Mundial Sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento foi liderada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,. 

O documento final desses estudos ficou conhecido por Our Common Future (Nosso Futuro Comum), 

também conhecido como Relatório Brundtland. Ele propõe o desenvolvimento sustentável, pelo qual se 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 

próprias necessidades (COSTA, 2009, p. 32-34). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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ficou aquecido pelo aumento da demanda e elevação dos preços e pela inovação tecnológica 

possibilitando uma maior rentabilidade. Esse quadro se deve diretamente ao aumento 

demográfico dos últimos quarenta anos, que geram um consumo de recursos minerais nunca 

antes vistos na história da humanidade (IBRAM, 2013d, p. 37). 

Paralelamente, no País consolidava-se um ordenamento voltado para a questão 

ambiental, envolvendo políticas públicas, vinculadas à gestão de impactos e passivos 

ambientais. 

Uma vez que atividade minerária possui características próprias que a distingue das 

demais atividades econômicas, há que se contextualizar, no tempo e espaço, essa atividade, de 

modo que não se incorra no erro cometido pela sociedade em geral e se concentre somente em 

seus aspectos negativos. 

Atualmente, já são mais de trezentas espécies minerais catalogadas e a sociedade 

moderna precisa de cada uma delas para atingir o desenvolvimento sustentável. É fato que 

sociedade é totalmente dependente dos recursos minerais e é essa dependência que hes atribui 

valor econômico. Não há como estocar o recurso mineral, em seu sentido clássico, pois ele é 

aproveitado de acordo com a demanda de mercado e por ser commodity6, esses recursos 

minerais têm seu valor definido pelo mercado em âmbito internacional (IBRAM, 2013c). 

O Brasil possui uma área de 8 (oito) milhões e meio de quilômetros quadrados, com 

uma população superior a 200 milhões de habitantes. É considerado a 7ª economia mundial e 

detentor de um dos maiores patrimônios minerais do planeta. Além disso, é um importante 

país produtor e exportador de recursos minerais e minérios de grande qualidade (IBRAM, 

2013c). 

A mineração representa de 3% a 5% do PIB brasileiro, sendo pequeno o 

conhecimento geológico de seu território (somente 20% é conhecido), o que pode ampliar 

essa participação. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) estima que entre 2012 e 2016 

serão investidos no setor 75 bilhões de dólares para ampliação da produção de metais no 

Brasil, 45 milhões dessa expectativa advindos somente da exploração do minério de ferro.  

O Brasil ocupa uma posição privilegiada mundialmente em depósitos de recursos 

minerais e em relação à extração e comercialização dos produtos destas reservas. Produz 70 

diferentes bens minerais, sendo 21 do grupo dos minerais metálicos e 45 dos não metálicos e 

somente quatro do setor energético (IBRAM, 2013c). 

                                                 
6
 Commodity é palavra de origem inglesa muito utilizada em transações econômicas, pois significa mercadoria, 

geralmente são matérias primas, produzidas em larga escala para atendimento ao mercado. São mercadorias 

duráveis, que podem ser estocadas por algum tempo. Podem ser minerárias, agrícolas, financeiras ou 

ambientais (PNM, 2011, p. 143).  
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O País detém ainda posição isolada, como principal fornecedor de nióbio e tantalita, 

e se situa entre os seis maiores detentores de reservas minerais de ferro, caulim, bauxita, talco, 

grafita, vermiculita, estanho, magnesita e manganês. Os prognósticos são de que, já em 2013, 

o Brasil se torne autossuficiente na produção de cobre (IBRAM, 2013c). 

Apesar da diversidade de recursos minerais, o país é ainda dependente de minerais 

estratégicos para a área da agricultura tais como o potássio, importando 91% do que consome 

e fosfato, importando 51% do que necessita para a indústria de fertilizantes (IBRAM, 2013b). 

Em se tratando de estratégia econômica e desenvolvimento sustentável, este dado é de 

suma importância para um país cuja maior commodity de exportação é a do agronegócio. A 

dependência desses recursos minerais, aliada a sua importância para fabricação de fertilizantes 

e a pauta nas exportações do agronegócio evidencia uma vulnerabilidade para a economia 

brasileira diante a economia global. Atualmente, o Brasil é o quarto maior consumidor de 

fertilizantes do mundo, produzindo somente 2% de seu consumo (IBRAM, 2013c). 

A posição econômica da mineração brasileira no panorama mundial é respeitada e 

internamente, os investimentos e as exportações do setor mineral geram uma taxa emprego 

significativa. Além disso, o produto interno bruto nacional, setorial e regional gerados pelo 

setor são referências para outros setores da economia. 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2012c), as 

reservas mundiais de minério de ferro estão na ordem de 170 bilhões de toneladas, sendo que 

destas, 29,6 bilhões se encontram em solo brasileiro. O teor médio das reservas brasileiras é 

de 52,95% de ferro.  

As reservas brasileiras de minério de ferro estão localizadas em sua maioria nos 

Estados de Minas Gerais (79,7% das reservas, cujo teor médio de 51,4%), Mato Grosso do 

Sul (9,9% das reservas, cujo teor médio de 55%), seguido pelo Pará (9% de reservas, cujo teor 

médio de 67%) (DNPM, 2012c). 

O nível de produção, no primeiro semestre de 2013, demonstrou um desempenho 

negativo devido, principalmente, à redução de 7,4% da produção de minério de ferro. A 

demanda não foi suficiente para consumir toda a produção. Variáveis econômicas 

internacionais são apontadas como as causadoras desse comportamento da produção 

minerária nacional. Trata-se de uma situação volátil que pode mudar através de políticas 

estatais ambientais, aumento do preço de energia e diminuição do teor das reservas 

exploradas, segundo o Banco Mundial (DNPM, 2013c). 

O mercado interno consumidor também não conseguiu contribuir para melhora do 

desempenho produtivo no setor mineral até o presente momento, em 2013. 
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O maior detentor de reservas minerais de ferro, isoladamente, é a Austrália com 

35.000 (106 t), seguido pelo Brasil detentor de 29.604 (106 t). O terceiro lugar é ocupado pela 

Rússia com 25.000 (106 t), seguida pela China 23.000 (106 t) e Índia com 7.000 (106 t). O 

somatório dos demais países totaliza a ordem de 44.396 (106 t) (DNPM, 2012c). 

Em relação à balança comercial brasileira, a mineração é de suma importância como 

agente indutor de um saldo positivo, tendência que não deve se alterar num futuro próximo. 

Em 2012, o saldo da balança comercial da atividade mineral foi de US$ 51 bilhões. Estima-se 

que a produção mineral brasileira ainda cresça nos próximos três anos na ordem de 5% a 8% 

(DNPM, 2012c). 

As exportações totalizaram, no primeiro trimestre de 2013, US$ 18,66 bilhões, e as 

importações US$ 4,35 bilhões, gerando um saldo positivo de US$ 14,31 bilhões. No entanto, 

comparativamente ao ano de 2012 há um saldo comercial negativo para o Índice de 

Exportação Mineral (IEM), causado pelo aumento de importações de cobre, rocha fosfáltica e 

potássio (DNPM, 2012c). 

Em relação aos países de destino das exportações, observa-se um aumento no volume 

destinado a Holanda, sendo atualmente o terceiro destino das exportações brasileiras. Fato 

relevante é a queda da participação da China, como principal mercado das exportações 

nacionais da IEM, passando de 38,2% no mesmo período em 2012 para 37,0% em 2013 

(DNPM, 2012c). 

Segundo dados do IBRAM (2013b), há mais de 8.870 empresas de mineração em 

atuação somente no Brasil, sendo o investimento estimado no setor, pela iniciativa privada, 

cerca de 15 bilhões de dólares por ano.  

A mão de obra empregada pelo setor é de mais de 175 mil trabalhadores, com efeito 

multiplicador de 1:13, segundo a Secretaria Nacional de Geologia e Transformação Mineral, o 

que significa que, para um posto de trabalho gerado diretamente pela mineração, são gerados 

13 indiretamente pela atividade, ao longo de toda a cadeia produtiva (IBRAM, 2013b). 

O dado empregatício da mineração não só é utilizado como referência econômica, 

como é também socialmente, muitas vezes sendo instrumento de barganha com os 

municípios, as comunidades e às populações próximos aos municípios circunvizinhos do 

empreendimento. 

Outro ponto positivo para o setor é a indústria mineira ser um forte indutor de 

desenvolvimento tecnológico, por incentivar o conhecimento e a formação de pesquisadores, 

no intuito de aprimorar o modo de exploração das reservas minerais, reduzindo, não só seus 

custos, como também os impactos ambientais (IBRAM, 2013c). 
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Já como ponto negativo, o Brasil apresenta uma demanda reprimida quanto ao 

mapeamento geológico. Para sustentar essa afirmativa, toma o território do Peru como 

referência que, sendo possuidor de um território 7 (sete) vezes menor que o do Brasil, possui 

uma destinação de valores dobrada à do Brasil para investigação geológica, segundo a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)7. Afirma ainda que, menos de 30% do 

território do Brasil são conhecidos por meio de levantamentos geológicos (IBRAM, 2013b, 

2013c). 

O Brasil tem se empenhado para aumentar sua política de fomento à atividade e 

aumentar sua participação nos organismos internacionais como o International Council on 

Mining and Metals (ICMM)8, The Prospectors & Developers Association of Canada 

(PDAC)9, 5ª Conferência dos Ministérios de Minas das Américas (CAMMA)10. No entanto, a 

presença de empresas brasileiras no cenário internacional ainda é restrita às grandes empresas, 

o que impossibilita o País ocupar efetivamente uma posição de liderança, seja no continental 

ou globalmente. 

Para Furtado e Urias (2013, p. 13), a exploração mineral adotou uma perspectiva tão 

dinâmica, que ampliou a disponibilidade dos recursos naturais e a riqueza associada a eles. 

Isso por que a cada ciclo de descoberta e valoração dos recursos naturais, mais esforços foram 

realizados, favorecendo novas descobertas e ampliação das reservas; paralelamente, o 

desenvolvimento de soluções para o setor mineral promoveu um aperfeiçoamento em outras 

atividades oportunizando soluções para diversos problemas e a diminuição de teor de um 

recurso mineral de uma mina possibilitou o desenvolvimento de outras, com teores inferiores.  

Faz-se necessário promover os mecanismos de desenvolvimento da atividade 

                                                 
7
 A CPRM, criada em 1969 está vinculada ao MME e foi transformada em empresa pública, passando a 

funcionar como o Serviço Geológico do Brasil com o objetivo de gerar e difundir o conhecimento geológico 

e hidrológico básico, para o desenvolvimento sustentável do Brasil. O mapeamento geológico do território 

brasileiro está a um aprimoramento cientifico e tecnológico, de suma importância para a atividade mineraria 

brasileira (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2013). 
8
 O Conselho Internacional de Mineração e Metais  (ICMM) é um fórum sediado em Londres, Inglaterra, que 

reúne 21 das maiores empresas de mineração do mundo. Seu objetivo é aprimorar as formas como atuam as 

companhias do setor. Para isso, o ICMM desenvolve parcerias com diversas instituições, como Organizações 

Não-Governamentais (ONGs), Organismos Internacionais e Academia, dentre outros  (INTERNATIONAL 

COUNCIL ON MINING AND METALS, 2013). 
9
 PDAC representa os interesses da exploração mineral no Canadá e para o desenvolvimento da indústria. 

Trata-se de uma associação criada em 1932, em resposta a regulamentação do governo, que ameaçava a 

subsistência dos garimpeiros de Ontário. Atualmente, com 81 anos de fundação, trata -se de uma organização 

com mais de nove mil membros individuais, incluindo garimpeiros, geocientistas, consultores e executivos da 

mineração, estudantes dentre outros (PDAC, 2013) 
10

 Foi na 5ª Conferencia dos Ministérios de Minas das Américas, realizada o Canadá, nos dias 5 e 6 de outu bro 

de 1999, respeitando as jurisdições de cada país, os participantes acordaram sobre as etapas de desativação e 

fechamento dos projetos das atividades minerárias, considerando a necessidade de o plano de fechamento ser 

elaborado desde o inicio da atividade e sendo o plano de desativação planificado um instrumento necessário 

para tornar a atividade minerária sustentável (FARIAS, 2002, p. 22). 
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minerária que devem ser integrados e dinâmicos, aliando-se à comunidade, o Estado e às 

empresas, para otimização de resultados e satisfação geral. 

Esse pensamento introduz na mineração a perspectiva de um ciclo virtuoso, 

aumentando, não só sua produção, mas suas reservas minerais. Há muito, a mineração deixou 

de ser meramente uma atividade de extração. Mas o grande desafio no Brasil é a criação e o 

fortalecimento de um ambiente econômico e institucional que forneça segurança jurídica para 

a atividade minerária e gere outros benefícios que vão além de receitas obtidas com os 

royalties e os impostos. Receitas garantidas dessa maneira tendem a promover certa 

acomodação e a desdenhar novos modelos de desenvolvimento regional (FURTADO; 

URIAS, 2013, p. 13). 

Atualmente, não há atividade minerária sem investimentos em novas explorações e 

em eficiência na produção e exploração, sem se preocupar em promover o mínimo de impacto 

ambiental e sem fomentar demais atividades econômicas. Um ambiente econômico e 

institucional frágil contribui para comprometer não só a atividade minerária, mas em vários 

setores, os benefícios para as gerações futuras. 

A principal característica da atividade minerária é que o empreendedor não escolhe o 

local onde irá instalar seu empreendimento. Ele irá atuar no local que a natureza privilegiou, 

como sendo o escolhido, para ser o local reservado para aquele tipo de minério ou recurso 

mineral.  

Essa característica minerária é denominada rigidez locacional, que é o fato de o 

minerador ir onde está o minério e não o contrário, sem escolher a comunidade na qual será 

implantado o empreendimento minerário, muito menos o ambiente geográfico ou ainda as 

características políticas e socioculturais do local no qual vai se instalar (FREIRE, 2010b, p. 

10-11). 

É a partir da descoberta da localidade do recurso mineral que se inicia para a 

sociedade a riqueza do mineral. Os minerais possuem composição química definida e uma 

estrutura atômica determinada, que se originam de determinado processo inorgânico natural. 

Já para o empreendedor, só se inicia a riqueza mineral com a exploração comercial e 

econômica do minério e quando da superação do que foi investido, pois antes que uma mina 

produza seu primeiro resultado concreto, há o empenho de vários recursos econômicos e 

tecnológicos privados, que podem durar anos. Isso potencializa o custo e o risco da atividade.  

É importante lembrar que, quando um mineral pode ser aproveitado economicamente 

pelo homem, trata-se de um minério, se o mineral não for descoberto ou não possuir valor 

econômico, ele não entra no mercado.  
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Há também algumas peculiaridades em relação ao empreendimento mineiro que o 

diferencia dos demais empreendimentos industriais:  

 Cada jazimento possui características individualizadas [...]. Cada nova jazida 

exige um projeto de lavra e um processo de beneficiamento, desenvolvidos 

especialmente para elas. 

 Os empreendimentos mineiros têm prazos de maturação muito longos. [...] 

Durante todo esse tempo estar se á gastando dinheiro sem nenhuma entrada de 

recursos oriundos do empreendimento [...]. 

 A rigidez locacional: as jazidas são recursos naturais e assim se localizam onde 

Deus as colocou, muitas vezes em locais longínquos, de difícil acesso ou com 

recursos escassos. [...] 

 A transitoriedade das jazidas que se esgotam, e, uma vez exauridas, chegam ao 

fim de sua a atividade industrial. A vida do empreendimento mineiro é , portanto 

limitada. Ao fim de sua vida útil o projeto tem que ser fechado, as unidades 

desativadas e a equipe despedida
11

. [...] 

 Conteúdo ético da mineração: os recursos minerais são naturais e não 

renováveis, em princípio pertencem a toda a humanidade e não somente aos 

poucos privilegiados que tem acesso a sua exploração. Devem, portanto ser 

trabalhados de uma maneira tal que os preserve ao máximo.  

 A mineração compete com a natureza e com as demais atividades econômicas 

pelo solo, águas e ar. O projeto tem que ser corretamente elaborado, de modo a 

controlar o impacto ambiental, os danos podem vir a ser muito extensos e o custo 

de reparação poderá inviabilizar o empreendimento. Faz, portanto, parte 

integrante de um bom projeto de mineração a consideração de todos os impactos 

sobre o meio ambiente físico e antrópico, a sua avaliação, a tomada de medidas 

para sua minimização durante a vida do empreendimento e a restauração das 

áreas lavradas ao fim da vida da mina. A preservação ambiental é parte 

intrínseca da atividade da mineração; 

 E a mineração é uma atividade industrial básica. Isso implica que ela deve dar 

lucro e que se situa na origem de uma cadeia de ativ idades industriais mais 

complexas e que adicionam valor às matérias primas e produtos até a situação 

em que possamos utilizá-las de acordo com nossa conveniência e conforto . 

(CHAVES, 2000, p. 48) 

A atividade minerária ainda é distinta das demais atividades, uma vez que a extração 

dos minerais é possível em unidades de conservação ou em áreas de proteção permanentes, 

desde que na forma assegurada em lei.  

Os recursos naturais possuem características próprias, que os colocam em posição 

destacada perante os demais bens ambientais. Sua importância econômica estratégica, sua 

relação com a soberania do País, sua exploração e possíveis degradações ambientais pedem 

um planejamento adequado e o uso de um bom gerenciamento de minas, de forma a não 

comprometer o empreendimento (POVEDA, 2007, p. 27). 

Diante desse cenário, é interessante conceituar alguns termos muito utilizados na 

atividade minerária, tais como: 

                                                 
11

 Característica já relativizada pela introdução de novas tecnologias, as quais permitem que um recurso mineral 

considerado de baixo teor possua valor econômico que até então não possuía. 
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a) Jazida: considera-se jazida como sendo toda a massa individualizada de 

substâncias mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da 

terra e que possua valor econômico; (art. 4º, Código de Mineração) 

b) Pesquisa Mineral: é a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, 

sua avaliação e determinação de exequibilidade do seu aproveitamento 

econômico. Compreende trabalho de campo e de laboratório tais como 

levantamentos geológicos, pormenorizados da área a ser pesquisada, estudos de 

afloramentos, abertura de escavações para determinação do tipo do solo, 

abertura de escavações visitáveis e sondagens no corpo mineral, análises físicas 

e químicas de amostras, dentre outros; (art.14, Código de Mineração); 

c) Mina: é a jazida em lavra ainda que suspensa; (art. 4º, Código de Mineração) 

d) Mina Manifestada: é a mina em lavra, ainda que trans itoriamente suspensa entre 

16 de julho de 1934 e que tenha sido manifestada conforme o artigo 10 do 

decreto nº 24.642 de julho de 1934 e da Lei nº 94, de 10 de setembro de 1935;  

(art. 6º, inciso I do Código de Mineração de 1967) 

e) Mina Concedida: é quando o direito de lavra é outorgado pelo Ministério do 

Estado de Minas e Energia; 

f) Lavra: é todo o conjunto de operações executadas para extração comercial dos 

recursos minerais a começar da extração das substancias minerais uteis que 

contiver, até seu beneficiamento, pode ser lavra aberta, lavra subterrânea ou 

mista; (art. 36, Código de Mineração) 

g) Lavra ambiciosa: é a lavra conduzida sem observância do plano aprovado ou 

efetuada de forma a comprometer o aproveitamento econômico ulterior da 

jazida, (art. 48, Código de Mineração) 

h) Mineralização: é detecção de um depósito mineral, que pode ou não possuir 

valor econômico; 

i) Minério: é todo mineral ou associações de minerais, que possui valor econômico 

comprovado. Pode ser metálico ou não metálico; 

j) Exploração: fase de aproveitamento econômico do depósito mineral;  

k) Exploração: é a pesquisa ou estudo do corpo da jazida, empreendido para 

conhecimento concreto de suas características: volume, teor do minério, e valor 

de venda no mercado; 

l) Tratamento do Minério: é o tratamento do minério, podendo ser considerado 

também o beneficiamento do minério, a fim de adequá-lo a um uso específico, 

sem alterar sua composição química; 

m) Beneficiamento do Minério: trata-se do beneficiamento do minério, etapa na 

qual se transforma as substâncias extraídas do subsolo, para aproveitamento de 

sua parte útil economicamente. A portaria DNPM nº 237/2001 assim o define: 

‘[...] é o tratamento visando preparar granulometricamente, concentrar ou 

purificar minérios, por todos os métodos físicos ou químicos sem alterar a 

composição química dos minerais’. É a fase que atribui ao recurso mineral seu 

valor econômico; 

n) Comercialização e Consumo: o bem mineral pode ocorrer in natura ou tratado. 

Há mercado para ambos. Com a finitude da matéria prima está sendo cada vez 

mais desenvolvidas tecnologias para a comercialização e consumo da parte 

menos nobre do bem mineral. O mercado de consumo de bem mineral está em 

crescimento e a escala de produção tende a aumentar para atender a esse 

mercado; 

o) Rocha: é a consolidação de um conjunto de minerais, podendo ser formada por 

uma consolidação de apenas um mineral; 

p) Britagem: é a operação que reduz o tamanho da rocha de lavra da mina;  

q) Cava: é o local de escavação do minério; 

r) Rejeito: é todo o material não aproveitável, durante o processamento do minério 

ou constitutivo de agregado, que não possui valor econômico;  

s) Estéril: é o solo ou rocha não mineralizada, cujo teor inviabiliza seu valor 

econômico; 
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t) Berma: é uma superfície horizontal ou sub-horizontal, que alivia a inclinação, ou 

declividade, de um talude, ou encosta, (geralmente quando superior a 45 graus) 

conferindo-lhe estabilidade; 

u) Talude: superfície inclinada, construída por máquinas ou pelo uso de explosivos. 

é comum as pessoas chamarem de bancada também; 

v) Bancada: é o local preparado para o desmonte do minério ou do estéril, por meio 

de operações sucessivas, envolvendo o uso de explosivos, equipamentos de 

escavação mecânica e demais procedimentos auxiliares. Na lavra de céu aberto, 

é formada por duas superfícies: uma horizontal, que é o topo e outra vertical, 

inclinada, que é a face da bancada; 

w) Desmonte: é a ação de fragmentação de rochas para a extração de minérios das 

jazidas; 

x) Água de Mina: é a água proveniente de nascentes formada devido a 

interceptação do lençol freático – que geralmente é rebaixado devido as 

operações da mineração - onde se encontra a mina; 

y) Praça de Mineração: é a área próxima à bancada, onde se realizam as operações 

de carga e manobra de veículos ; 

z) Passivo Ambiental: passivo ambiental decorrente da atividade minerária pode 

ser definido como: ‘Aquele que é gerado quando, no encerramento das 

atividades minerárias, não foi executada nenhuma ação ou projeto no sentido de 

recuperação do meio ambiente, possibilitando o seu retorno às condições 

originais ou o restabelecimento das condições de equilíbrio  (MMA)’; 

aa) Reabilitação Ambiental: é a fase onde são feitos os trabalhos de reabilitação 

ambiental da área atingida pelo empreendimento mineral;  (POVEDA, 2007, p. 

17-18). 

São etapas para a atual industrialização de minério: a exploração geológica 

preliminar ou prospecção; a pesquisa mineral, o desenvolvimento do empreendimento, a 

Lavra ou exploração mineral, o beneficiamento ou tratamento mineral e a comercialização ou 

consumo do minério. A pesquisa e a lavra somente podem ocorrer mediante autorização ou 

concessão do Ministério de Minas e Energia (MME), através do DNPM.  

A doutrina majoritária e o IBRAM são favoráveis a que façam ainda parte das etapas 

da atividade minerária acima mencionadas, a etapa de recuperação ambiental, a de 

fechamento de mina e a de pós-fechamento de mina. 

Os recursos minerais, em qualquer local em território nacional e português são 

considerados patrimônio ambiental, cuja natureza jurídica é difusa e caráter indisponível e não 

renovável. Recurso não renovável é aquele recurso que é encontrado na natureza em 

quantidades fixas em vários locais da crosta terrestre. Sua renovação depende 

necessariamente de inovações geológicas, físicas e químicas, ou seja, de tecnologia avançada 

(POVEDA, 2007, p. 24-25). 

A Lei nº 6.938/81 em seu art. 3º, inciso V, estabelece que os recursos minerais são 

também ambientais, ao definir que os recursos ambientais são: “a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora”. 
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Eliane Pereira Rodrigues Poveda (2007, p. 26) conclui que os recursos minerais 

possuem natureza difusa, são bens coletivos e indivisíveis, deixando claro que sua proteção 

não está relacionada somente com as possíveis degradações ambientais impostas pelo 

aproveitamento econômico da jazida. E que os recursos minerais extraídos do subsolo são 

elementos corpóreos que, portanto requerem a intervenção estatal obrigatória em sua defesa.  

Essa defesa deve se dar desde o início do empreendimento, por meio de uma 

fiscalização efetiva, principalmente da poluição gerada, que pode atingir o solo, a água e o ar 

do local do empreendimento minerário e comprometer a reabilitação de toda a área.  

A solução não é o fechamento de minas para preservação ambiental, mas uma efetiva 

fiscalização desde o inicio do empreendimento, imputando a responsabilidade aos poluidores 

e conciliando a atividade minerária a uma efetiva preservação ambiental. 

A mineração é considerada uma atividade de alto impacto, não só ambiental. Os 

principais impactos negativos da atividade minerária no Brasil estão relacionados à poluição - 

poluição da água, do ar, sonora e visual, ao comprometimento do terreno até sua recuperação, 

alteração do lençol freático, erosão e assoreamento, instabilidade de taludes.  

Além da poluição, a barragem de rejeito e os estéreis também são frutos de 

preocupação. Ademais, a mineração realmente modifica a paisagem, provoca alterações 

ambientais, suprime vegetação, impacta visualmente, acelera processos erosivos, induz 

escorregamentos, modifica e às vezes assoreia cursos d’água, promove o rebaixamento dos 

lençóis freáticos, promove poluição sonora e por poeira, além de promover a vibração no solo. 

Alguns dos impactos negativos perduram mesmo após o encerramento do empreendimento 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 17). 

Em contrapartida, a atividade minerária, além de fornecer matérias primas, é capaz de 

promover a abertura de vagas empregatícias diretas e indiretas na comunidade em que se insere, 

promove recolhimento de tributos e circulação de mercadorias e dinheiro, e promove a produção 

de grande maioria dos produtos tecnológicos usados pela humanidade hodiernamente. 

Ademais, à mineração sempre foi atribuído um papel de grande importância no 

desenvolvimento econômico e social de áreas remotas, atraindo inclusive novos 

empreendimentos. Exemplo disso foi a descoberta de ouro em Sutter´s Mill no Estado norte 

americano da Califórnia, que promoveu uma enorme migração para a região, promovendo o 

povoamento da região oeste, daquele País.  

Em algumas regiões do território brasileiro, a mineração é a única atividade econômica 

organizada, cumprindo um papel de agente organizador e fomentador econômico, politico e 

social das comunidades circunvizinhas ao empreendimento (FLORES; LIMA, 2012, p. 22). 
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O conjunto de efeitos não desejados pela atividade minerária é denominado por 

externalidades. As externalidades englobam uma ampla gama de fatores desde alterações 

visuais ambientais até conflitos com a comunidade – ocasionados pela falta de informação e 

participação.  

Os impactos da atividade minerária, sejam eles positivos ou negativos, diretos ou 

indiretos, iniciam-se desde a prospecção da reserva minerária e perdura até o pós fechamento 

de mina.  

A intensidade desses impactos é variável, depende diretamente da localização 

geográfica, das condições climáticas, da densidade demográfica, dos aspectos econômicos e 

de infraestrutura presente no local. 

Um impacto que tem sido considerado cada vez mais relevante para o setor é o 

impacto social. Esse impacto é de difícil previsibilidade, pois a atividade pode tanto criar ou 

intensificar os problemas socioambientais locais. Muitas vezes, os benefícios econômicos não 

são distribuídos de forma equilibrada e transparente para as partes sociais interessadas. As 

comunidades locais receptoras da atividade minerária são impactadas diretamente pela 

atividade.  

As ações das mineradoras voltadas para minimização do problema social 

frequentemente tem sido obtidas involuntariamente, com grande desgaste para a imagem da 

mineradora. A implementação das políticas públicas deve considerar as particularidades do 

setor e do local onde será instalado o empreendimento, bem como a complexidade do meio 

sócio econômico, para ser bem sucedida.  

A legislação brasileira ambiental é considerada avançada, mais extensa, o que gera 

muitas das vezes conflitos e dificuldades em sua aplicação concreta, já que muitas vezes, a 

legislação ambiental conflita com a legislação mineral, que ainda data de 1967, o que se 

espera que seja corrigido pelo Novo Marco Regulatório da Mineração (NMRM).  

As resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)12, em muitos 

casos, não vêm contribuindo para a efetividade da atividade e sim, tornando-se entrave para o 

desenvolvimento, tornando-se um mal necessário. Urge uma melhor estruturação e 

aparelhamento dos órgãos envolvidos tanto no licenciamento, quanto na fiscalização da 

atividade. A burocracia no setor, como em outros, continua enorme, compondo o custo Brasil 

                                                 
12

 CONAMA é órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente  (SISNAMA), criado 

pela Política Nacional do Meio Ambiente. Ele não possui um lugar físico, é um ambient e vivido por reuniões 

como as Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e as Plenárias, as quais se reúnem os Conselheiros. O 

Conselho pode produzir diversos atos, sendo que seu principal e mais conhecido instrumento são as suas 

Resoluções. Por meio desses dispositivos são estabelecidas normas, critérios e padrões relativos ao controle e 

à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais.  
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e atuando como fator de entrave para a atividade.  

As sedes do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA)13 se encontram bem estruturadas fisicamente, as 

Estaduais nem tanto, além do que, falta pessoal para a fiscalização. Essa realidade também 

vale para os órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento ambiental e fiscalização dos 

empreendimentos minerais, o que promove usuais atrasos para a obtenção de licenças, 

principalmente para os pequenos e médios empreendimentos. 

Outro desafio para a mineração no Brasil é seu impacto na cobertura vegetal para os 

trabalhos de lavra, à disposição de estéreis e rejeitos. Geralmente esse tipo de impacto está 

relacionado ao lançamento ou lançamentos realizados de qualquer forma no meio ambiente.  

Por sua vez, embora seja detalhada mais à frente do presente trabalho, em específico 

sobre o fechamento de mina, a experiência internacional com a atividade mineral tem muito a 

ensinar para a atividade minerária brasileira, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos e os 

Países Nórdicos devem muito de seus resultados econômicos ao desenvolvimento das 

atividades relacionadas aos recursos minerais. Importante frisar que cada país possui 

características próprias no tratamento de concessões minerais e no gerenciamento ambiental 

da atividade mineraria (FURTADO; URIAS, 2013, p. 19-25). 

A mineração foi a atividade econômica impulsionadora de três países nórdicos: a 

Finlândia, a Noruega e a Suécia, desde o século XIII, época em que se extraía prata, cobre e 

ferro, principalmente na região central da Suécia. Já no século XVI a atividade minerária 

desses países deixou de ser regional e passou a ser internacional. A mina de Falun era 

considerada a maior produtora mundial de cobre, o que perdurou até 1830. As minas 

descobertas nos territórios nórdicos possuíam baixo teor, o que estimulou a obtenção de 

soluções adaptadas à situação.  

Nesses países, a indústria mineira esteve sempre atrelada à de madeira o que os 

possibilitou a liderança nesses setores por todo o século XVIII. Houve grande 

desenvolvimento técnico da engenharia na região, o que possibilitou o desenvolvimento de 

máquinas e equipamentos de ambas as indústrias pioneiramente.  

Já no século XX esses países conseguiram desenvolver competências e diversificar 

sua economia, embora a atividade minerária tenha se retraído, com o fechamento de minas 

desde 1970, a economia nórdica possui como setor de destaque o de máquinas e equipamentos 

                                                 
13

 IBAMA é a sigla para Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu rais Renováveis.É um 

órgão federal responsável pelo meio ambiente. O IBAMA cuida da preservação, controle, fiscalização e 

conservação da fauna e flora, além de realizar estudos sobre o ambiente e conceder licenças ambientais para 

empreendimentos que possam impactar na natureza.  
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para a indústria minerária. É o caso da empresa LKAB da Suécia, fundada em 1890, que era 

dedicada somente à atividade minerária, hoje, além de fornecer minério de ferro, fornece 

produtos e serviços tecnológicos para a indústria da mineração.  

Na Finlândia, o mesmo ocorreu com a Outokumpu. A experiência nórdica demonstra 

que a evolução técnica e tecnológica permitiu o desenvolvimento de indústrias 

complementares (FURTADO; URIAS, 2013, p. 43-47). 

Quanto à experiência dos Estados Unidos em relação à indústria minerária, esta é 

ainda mais importante, visto que a principal atividade econômica do País era seu setor 

agrícola até o século XIX, e tudo dependia economicamente desse setor. Já no século 

seguinte, nas primeiras décadas, a indústria mineira prevaleceu devido, principalmente, à 

produção e exportação de ferro e aço. O fato de suas minas serem subterrâneas, fez com que a 

tecnologia para impulsionar a exploração mineral atingisse resultados mais que satisfatórios.  

Desde então, a principal fabricante para equipamentos para mineração, a Catterpillar 

não pára de crescer e fomentar sua atividade. O exemplo norte americano demonstra que 

dificuldades geram oportunidades e desenvolvimento econômico de atividades paralelas. 

Na Alemanha, a indústria minerária continua em atividade, no entanto seu papel mais 

importante se deu após a II Guerra Mundial, no século XX. É o maior produtor e exportador 

de lignito, o segundo maior de caulinita de feldspato e o terceiro em xisto betuminoso, 

destacando-se também em potássio e betonita. A atividade minerária capacitou o setor 

industrial de máquinas e equipamentos de tal maneira, que ambos os setores são autônomos e 

dinâmicos (FURTADO; URIAS, 2013, p. 49-54). 

O Canadá possui grande tradição mineradora e de maneira sustentável. As 

descobertas no país datam de meados do século XIX, nas províncias de Quebec e Ontário. 

Sendo que o boom da mineração no país se deu entre 1950 e 1970. As empresas mineiras 

canadenses, desde o inicio de suas atividades, buscaram atuar com competência e eficiência, 

criando processos específicos para a atividade como outsourcing e spin-offs14. Foi no Canadá 

também, que surgiu o primeiro cluster15 minerário, Sudburry.  

A infraestrutura canadense favorece a atividade, promove o desenvolvimento 

regional e permite que cidades não se tornem cidades fantasmas quando do encerramento das 

atividades minerárias. O Canadá possui uma forte organização urbana relacionada à 

                                                 
14

 Spin off é a criação de uma empresa independente, uma divisão de uma empresa mãe, através da venda ou 

distribuição de novas ações de uma empresa. 
15

 Cluster é a denominação dada a uma região minerária que passa a agrupar varias emp resas relacionadas a 

atividade minerária em seus diferentes estágios: extração, beneficiamento, refino, além de uma ampla rede de 

fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços voltados para a mineração. 
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mineração, o que deu origem às company towns16. O exemplo mais conhecido é o da cidade 

de Flin Flon (FURTADO; URIAS, 2013, p. 57-60). 

Respeitado por sua longa história de exploração minerária e considerado o 

vanguardista da atividade, o Canadá possui elevada competência técnica e geológica. Hoje, o 

Canadá, além de exportar recursos minerais, exporta também expertise17 minerária para todo o 

mundo. O país ainda se sobressai por promover, na mineração, um ciclo virtuoso de produção 

mineral entre as empresas, os fornecedores, competências locais e estrangeiras.  

O Canadá conta também com uma rede de infraestrutura que possibilita uma 

logística ágil e econômica para a atividade, além de uma politica educativa para o 

aprimoramento técnico do setor. Importante também salientar que no Canadá, a atividade 

minerária se caracteriza por uma relação tripartite estreita entre empreendedores, Estado e 

comunidade, razão, não só do sucesso da atividade, como das comunidades envolvidas no 

processo no pós-fechamento de mina (FURTADO; URIAS, 2013, p. 57-60, 85-90). 

Também é amplamente conhecido o papel econômico que a mineração exerceu no 

processo de desenvolvimento na Austrália. Desde 1930 a produção minerária na Austrália é 

impulsionada pelo setor privado. Os governos estaduais apenas concediam as minas e 

cobravam os royalties18, o que promoveu uma rápida expansão internacional. Em 

contrapartida, o setor privado tinha que investir em infraestrutura.  

Para o governo as minas eram suas e os benefícios de sua exploração deveriam se 

estender para toda a população. Sua historia minerária é diversificada: suas minas são 

diversificadas, muitas se encontram em regiões remotas, isso dificulta e pulveriza a logística, 

fazendo uso em grande parte da intermodal. Muitas minas australianas, até a década de 1980, 

eram planejadas com operações de grande escala (FURTADO; URIAS, 2013, p. 92). Na 

Austrália, o fechamento da mina é considerado antes do empreendimento se instalar, pois se 

planeja toda a infraestrutura urbana, de forma em que a cidade seja capaz de perdurar sem a 

atividade minerária, seja por ter se tornado um grande centro urbano industrial, seja por estar 

em uma posição estratégica, capaz de fazer circular bens, serviços e dinheiro.  

A Austrália, hoje, possui grande expertise em gestão de projetos e desenvolvimento 

                                                 
16

 Company Towns são cidades fundadas e administradas pelo setor privado, com a economia centrada na 

mineração. 
17

 Expertise: É o conhecimento que se adquire pelo estudo, experiência e prática; e a capacidade de aplicar o 

que foi aprendido de forma adequada às solicitações requeridas pela função exercida.  
18

 Royalty: termo utilizado para designar a importância paga ao detentor ou proprietário de recurso natural, 

produto, marca, patente de produto, processo de produção, ou obra original, pelos direitos de exploração, uso, 

distribuição ou comercialização do referido produto ou tecnologia. Na mineração, a Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é tratada como royalty (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. 143). 
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para a atividade minerária. A estratégia de transporte fly in-fly out19 se desenvolveu 

primeiramente na Austrália. O país ainda se destaca por possuir uma importante instituição 

voltada para a indústria minerária, a Organização de pesquisa científica e Industrial da 

Commonwealth (CSIRO), cujo objetivo é desenvolver novas tecnologias para a indústria 

minerária.  

Um projeto de destaque dessa instituição é o “Terra Transparente”, de geociência, que 

permite a visualização da crosta terrestre. A Austrália fornece um processo de aprendizado 

coletivo com a mineração, inclusive na mitigação com as políticas de mudanças climáticas, 

mediante sanções punitivas e premiais (FURTADO; URIAS, 2013, p. 61-64, 90-95). 

A África do Sul possui uma economia fundamentada em recursos minerais. Apesar 

de uma indústria diversificada, ela está direcionada à extração e ao processamento mineral. 

No final do século XIX, a atividade minerária sul-africana se caracterizava pela exploração de 

ouro e garimpagem de diamantes no interior do país. Esse quadro começou a mudar a partir 

de 1990, quando a mineração passou para minerais de maior valor agregado, tornando o país 

um grande exportador de minerais processados (FURTADO; URIAS, 2013, p. 64-68). 

Na Bolívia, a mineração é a principal atividade econômica e o principal setor de 

exportação do país. A principal companhia mineira do país é a Compañia Minera del Sur que, 

através de um gasoduto, promove autossuficiência energética para a mina San Ramón e região 

da Chiquitanía. Isso trouxe desenvolvimento econômico e de infraestrutura de cidades 

próximas como San Javier, Concepción e San Ignácio de Velasco.  

O mesmo ocorreu na mina de Puquio Norte. Outro exemplo vem da mina Kori Kollo, 

explorada pela empresa Minera Inti Raymi S.A. (EIRSA), primeira empresa no país a promover 

o desenvolvimento sócio econômico das comunidades locais. Esse empreendimento também 

proporcionou melhoria no acesso rodoviário para o Chile. Os investimentos realizados permitiu 

maior integração com a cidade de Oruro (FURTADO; URIAS, 2013, p. 95-98). 

O legado das atividades minerárias dessa época tem muito a ensinar em relação à 

atividade desenvolvida hoje, e ao que se pode deixar para as gerações futuras e para a 

realização da atividade minerária de forma sustentável. 

Diante das experiências relatadas, pode-se afirmar que ainda não houve no Brasil 

uma preocupação concreta para minimizar as consequências socioeconômicas do fechamento 

e pós-fechamento de minas para com as comunidades nas quais estão inseridas.  

                                                 
19

 Fly in-fly out: É um tipo de fornecimento de mão de obra em que o trabalhador fica somente o necessário no 

empreendimento minerário, sendo levado e buscado pela empresa, não residindo ou fixando raízes na região 

do empreendimento. Geralmente é muito empregado nas minerações situadas em regiões remotas. 
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Não há como deixar de reconhecer a importância da mineração para a sociedade de 

modo global. A atividade está inserida em um modo de produção capitalista, engrenado pelo 

lucro, cujo benefício depende, necessariamente, de um consumismo desenfreado, nem sempre 

para suprir uma real necessidade. Nessa perspectiva, produtos compostos de minérios são 

“necessários” a todo instante, o que torna a esgotabilidade uma preocupação constante. 

Os recursos minerais estão presentes de tal forma no dia a dia das pessoas, que são 

considerados indispensáveis para se atingir o bem estar da sociedade. Assim, não há como 

dissociar a evolução da humanidade dos recursos minerais, que são matéria prima para 

equipamentos, edificações, além de estarem relacionados diretamente com a base energética 

mundial. Ocorre que, para o leigo, essa importância não é difundida. 

Os riscos ambientais são mais significativos para a população em geral e, no Brasil, 

estão mais associados à barragem de rejeitos, devido a acidentes de grandes proporções e a 

depósitos de estéreis, contaminantes de solos e lençóis freáticos e que recentemente 

receberam reaproveitamento pelo setor. Para os empreendedores, esses dois itens são os que 

merecem maior preocupação. No entanto, um ponto ainda preocupante para o empreendedor é 

a poluição do ar e das águas, as vibrações e os ruídos causados pela atividade minerária.  

Apenas recentemente, o empreendedor minerário brasileiro tem se preocupado com 

as expectativas, os anseios e as preocupações da comunidade envolvida. 

Ainda em 2002, Carlos Eugenio Gomes de Farias (2002, p. 10) observa que no 

Brasil, há uma falta de integração intergovernamental e um entrosamento com a sociedade 

civil para a elaboração de uma política mineral no País, para estabelecer critérios efetivos para 

o desenvolvimento sustentável da atividade mineral, que permita efetivamente a preservação 

do ambiente. 

2.1 As etapas da atividade minerária e a clivagem principiológica 

2.2.1 Sistemas de exploração minerária 

A doutrina comumente classifica os sistemas de exploração minerário como sendo 

regaliano ou regaleno; dominial; sistema de acessão ou fundiário e concessão.  

O sistema regaliano teve sua vigência no período colonial, consagrado pelas 
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ordenações manuelinas, pelo qual era atribuído o direito “aos veeiros de ouro ou prata ou a 

qualquer outro metal”, conforme discriminado no Código Manuelino, livro II, título XXV, 

§15 para explorarem os recursos minerais que se encontrassem no subsolo (SERRA; 

ESTEVES, 2012, p. 25-26). 

Esse período é caracterizado por uma completa desorganização da atividade 

minerária, já que, à Coroa Portuguesa, só interessava o produto final da produção, para se 

tornar mais rica (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 26). 

A primeira legislação sobre mineração no Brasil surgiu no contexto colonial, quando 

ainda prevaleciam as Ordenações Manuelinas, em 1521 e perduraram durante as Ordens 

Filipinas - 1603, nas quais, em seu segundo livro, título 26, parágrafo 16, em que se lê que eram 

Direito Real os veeiros e minas de ouro, ou prata, ou qualquer metal, ou seja, todo o minério, 

ouro encontrado seria da Coroa Portuguesa, assim como as minas (COSTA, 2009, p. 95). 

A legislação minerária de 1618, denominada Segundo Regimento das Terras 

Minerais do Brasil, ainda assegurava à Coroa Portuguesa a propriedade das minas e inspirou a 

edição das Datas Minerais, que permitia a transferência para o privado da propriedade das 

minas.  

Em 1673, foi estabelecido o primeiro conjunto normativo no Brasil para regular a 

atividade minerária que, na prática, era mais para continuar a servir a ambição da 

colonizadora que ao mineiro no Brasil (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 26). 

As Datas Minerais perduraram até 1729, quando a Coroa portuguesa instituiu o 

Sistema de Contratos, nos quais a Coroa garantia ainda o domínio de suas minas (COSTA, 

2009, p. 71). 

Em 1803, foi publicado o Alvará de 13 de maio de 1803, que inaugura a regulação da 

atividade, preocupado mais com a organização da atividade que com a natureza tributária 

fomentadora portuguesa. A partir desse instrumento, instituiu-se a casa da moeda do Brasil e 

o Estado passou a intervir na atividade minerária, coordenando as atividades e as instalações 

(SERRA; ESTEVES, 2012, p. 26). 

O sistema dominial vigorou no Brasil após a independência, a partir de 1823, quando 

foi publicada a Lei de 20 de outubro de 1823, que determinava a aplicação das leis 

portuguesas no Brasil, sendo de domínio do Estado tudo que antes era da Coroa, ou seja, as 

minas passaram a ser de propriedade da República, mantendo o regime dominial (SERRA; 

ESTEVES, 2012, p. 27). 

Durante esse período, a atividade minerária não possuiu uma regulação por parte do 

Estado. No entanto, os recursos minerais, nesse sistema, distinguiam a propriedade do solo, e 
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o que fosse encontrado no subsolo era de propriedade do Estado (SERRA; ESTEVES, 2012, 

p. 27). 

O sistema dominial ainda é adotado pela maioria dos países, que reconhece a soberania 

do Estado, sobre os recursos minerais. Adotam esse regime, as nações latino americanas, a 

Espanha, a Indonésia, o Marrocos, o Zaire e a Rússia, dentre outros (POVEDA, 2007, p. 44). 

As Constituições de 1824 e 1891 não destinam muita atenção ao setor minerário, 

estando a atividade, nesse lapso de tempo, estagnada. Em relação à propriedade, a 

Constituição Política Imperial do Brasil de 1824 assim dispõe: 

Art. 15. É atribuição da Assembléia Geral [...] 

XV – regular a administração dos bens nacionais e decretar a sua alienação; [...] 

Art. 179 [...] 

XXII – É garantido o Direito de Propriedade em toda sua plenitude. Se o bem 

publico legalmente verificado exigir seu uso, e emprego da Propriedade do cidadão, 

será ele previamente indemnizado do valor dela. A lei marcará os casos, em que terá 

que logar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indemnização . 

(BRASIL, 1824).  

O sistema dominial foi substituído pelo sistema de acessão ou fundiário, no período 

republicano. No entanto, a atividade minerária ainda não era vista como lucrativa para o 

Estado. Os países que adotaram aquele sistema foram os latino-americanos, Espanha, 

Indonésia, Marrocos, Zaire e Rússia, dentre outros (POVEDA, 2007, p. 44). 

Pelo sistema de acessão, o proprietário do solo também o era do subsolo, assim, os 

recursos minerais eram também de propriedade do dono do solo, confundia-se solo e subsolo. 

O sistema de acessão é aquele em que a propriedade mineral se confunde com a superficial, 

sendo considerada uma só, sendo ambas pertencentes ao proprietário do solo (POVEDA, 

2007, p. 43). 

Já a Constituição de 1891, apresentava uma nova visão política uma vez que passou a 

vigorar o regime republicano e liberal, que defendia o regime fundiário ou de acessão, no qual 

o dono do solo era também do subsolo. Para a mineração, isso não era favorável, pois 

implicava em maiores investimentos. No entanto, esse texto constitucional já tratava, 

claramente, da mineração, como fica claro a seguir (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 27-28):  

Art. 34 – Compete, privativamente, ao Congresso Nacional: [...] 

Art. 29 – legislar sobre terras e minas de propriedade da União; [...] 

Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas nos seus respectivos 

territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável 

para a defesa das terras de fronteiras, fortificações, construções militares e estradas 

de ferro federais.  
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Art.72 – A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, [...] 

§ 17 – O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a 

desapropriação por necessidade ou utilidade publica, mediante indenização previa. 

As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria (BRASIL, 1891). 

No entanto, as primeiras tentativas de estabelecer um regime legal de minas no Brasil 

datam de 1897, na primeira República, quando foram apresentados os projetos de leis, 

incluindo o apresentado por João Pandiá Calógeras. 

Somente em 1915, é que foi elaborada uma lei minerária brasileira, mas tratava a 

mineração de forma avançada para a época. A Lei nº 2.833, de janeiro de 1915, nunca foi 

regulamentada, mas recebeu o nome de Lei Calógeras (COSTA, 2009, p. 96). 

Em 1921, o Brasil elaborou seu primeiro Código de Mineração, que se tornou o 

Decreto Lei nº 4.265, regulamentado pelo Decreto nº 15.211 e ficou conhecido como a Lei 

Simão Lopes. Sendo considerado, em 1934, ultrapassado (COSTA, 2009, p. 96). 

Para José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima, a importância da Lei 

Simão Lopes se deu porque:  

ela dispôs sobre a propriedade e a exploração das minas; regulamentou o conceito de 

mina e suas partes integrantes; a descoberta e o registro de minas; os trabalhos de 

pesquisa e as operações de lavra. [...] 

Uma das maiores inovações da Lei Simão Lopes foi considerar a mina distinta da 

propriedade do solo [...]. (FLORES; LIMA, 2012, p. 163). 

Em 1934, foi editado o Decreto Lei nº 24.673, que ficou conhecido como Lei Juarez 

Távora, que tributou em excesso o minerador. Seu texto, no entanto, somente vigorou até 

1940, quando foi substituído pelo Decreto Lei nº 1.985, que instituiu imposto único sobre a 

mineração (COSTA, 2009, p. 97). 

Ainda em 1934, com o texto Constitucional, instaurou-se o regime de concessão 

influenciado pelos ideais sociais e proteção do interesse nacional. O manifesto de mina passou 

a ser um título comprobatório de domínio em relação às minas conhecidas, sendo concedida 

ao proprietário da lavra a permissão para atuar após um ano de manifestada a mina (SERRA; 

ESTEVES, 2012, p. 29). 

No entanto, a Constituição de 1934 foi um marco para a mineração, inspirada na Lei 

Simão Lopes de 1921, a Constituição passa a estimular a atividade minerária, até então 

estagnada pelo sistema acessão. Importante trazer os artigos constitucionais para apreciação: 
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Art. 5º Compete privativamente à União: [...] 

XIX – legislar sobre: [...] 

j) bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 

energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração; [...] 

Art. 118 As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas ou 

aproveitamento industrial. 

Art. 119 O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como 

das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de 

autorização ou concessão federal, na forma da lei. 

§ 1º As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a bras ileiros ou 

empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na 

exploração ou coparticipação nos lucros. [...] 

§ 4º A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas 

d’água ou outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa 

econômica ou militar do País. [...] 

§ 6º Não depende de concessão ou autorização o aproveitamento das quedas d’agua 

já utilizadas industrialmente na data desta Constituição, e, sob esta mesma ressalva, 

a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa. (BRASIL, 

1934). 

Nosso primeiro Código de Mineração foi publicado no Brasil em 1934 e é conhecido 

como a Lei Simão Lopes. Esse Código confirmava a dualidade jurídica do solo e subsolo, já 

que seu artigo 5º permitia o registro do manifesto de mina (COSTA, 2007, p. 79-83). 

Sendo assim, o sistema de concessão foi oficializado, concedendo aos particulares a 

exploração e aproveitamento do bem mineral, que pertencia ao Estado. 

Assim, concretizou-se a separação do solo e do subsolo para aproveitamento dos 

recursos minerais do País. Os recursos minerais, por esta Constituição, passaram a ser de 

domínio federal.  

No entanto, a referida lei reconheceu como sendo direito adquirido dos proprietários 

das jazidas em lavra, ainda que suspensas, desde que fossem manifestadas e registradas no 

DNPM, dentro do prazo estipulado e na forma prevista em lei, no caso o Código de Minas de 

1934.  

Os direitos minerários das minas manifestadas até hoje vigoram, de forma que se 

manteve o entendimento de que a mina é propriedade particular para quem foi manifestada. 

Quanto às minas desconhecidas, estas são patrimônio da União (DNPM, 2013c). 

O Código de Minas de 1934 derivou-se do Decreto nº 24.642 e passou a 

regulamentar o setor mineral. No mesmo ano, foi criado o DNPM cuja principal atribuição era 

outorgar autorizações de pesquisas e de concessões de lavra. Quando passou a vigorar, o 

sistema de concessão foi oficializado, concedendo aos particulares a exploração e 

aproveitamento do bem mineral, que pertencia ao Estado (COSTA, 2009, p. 81). 

A Constituição de 1937 trouxe poucas modificações significativas ao texto de 1934. 
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Vale mencionar que ficou clara a preocupação nacionalista, comum em governos ditatoriais, 

em relação aos recursos minerais, vistos agora como estratégicos.  

Não houve modificação quanto ao regime de concessão, no entanto, esse texto 

constitucional vedou a autorização de pesquisas para estrangeiros e para empresas cujos 

acionistas fossem estrangeiros, ou seja, foi criado um entrave aos investimentos estrangeiros. 

Outra inovação foi que, pela primeira vez, a Constituição dispôs sobre controle e fiscalização 

da atividade mineral pelos Estados Membros, desde que possuidores de estrutura para tais 

funções conforme os artigos 16, 18 e 143, § 3º a seguir: 

Art. 16 Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes 

matérias: [...] 

XIV os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, 

florestas, caça e pesca e sua exploração; [...] 

Art. 18 Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de 

haver lei federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às 

peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigências da lei 

federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, sobre os seguintes 

assuntos: 

a) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, 

caça e pesca e sua exploração; [...] 

Art. 143 As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas privada, 

depende de autorização federal. 

§1º A autorização só poderá ser concedida a brasileiros, ou empresas constituídas 

por acionistas brasileiros, reservada ao proprietário d’água constituem propriedade 

distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 

industrial. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e 

da energia hidráulica, ainda que de propriedade referência na exploração, ou 

participação nos lucros. 

§3º Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre elas a de possuírem os 

necessários serviços técnicos e administrativos, os Estados passarão a exercer dentro 

dos respectivos territórios, a atribuição constante desse artigo. 

§4º Independe de autorização o aproveitamento de quedas d’água já utilizadas 

industrialmente na data desta Constituição, assim como nas mesmas condições, a 

exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa. 

Art. 144 A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais  e 

quedas d’água ou outras fontes de energia, assim como das indústrias consideradas 

básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da nação (BRASIL, 1937). 

Em 1940, foi promulgado um novo Código de Minas que estabeleceu pela primeira 

vez a regra da prioridade em seu artigo 27, que garantia ao proprietário do solo a preferência 

no aproveitamento do recurso mineral no subsolo de sua superfície. Esse código retirou de seu 

âmbito de atuação as jazidas de petróleo, gás natural, rochas betuminosas e pirobetuminosas, 

que foram remetidas a Leis específicas, conforme Decreto nº 3.236 (FLORES; LIMA, 2012, 

p. 164). 

Esse Código estabeleceu os conceitos de jazida e mina, sua classificação e regime de 
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aproveitamento, ainda regulou a separação jurídica do solo e subsolo. Cuidou também de 

estabelecer os sistemas de outorga e extinção dos direitos minerários, instituindo sanções, 

direitos e garantias para o minerador e delegando a fiscalização para o Poder Público 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 164). 

Esse Código vigorou por 27 (vinte e sete) anos, vindo a ser substituído somente em 

1967. 

Já a Constituição de 1946, retomou a polêmica quanto ao regime de exploração 

minerária, pois, a Constituição, de forma sutil, retornou ao sistema de acessão em seus artigos 

152 e 153, §1º, retrocedendo neste aspecto, conforme se depreende do texto a seguir: 

Art. 152 As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, 

constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial. 

Art. 153 O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica depende de 

autorização ou concessão federal, na forma da lei. 

§1º As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou 

a sociedades organizadas no País, assegurada ao proprietário do solo preferencia 

para a exploração. Os direitos de preferencia do proprietário do solo, quanto às 

minas e jazidas, serão regulados de acordo com a natureza delas. [...] (BRASIL, 

1946). 

Quanto ao direito adquirido pelas minas manifestadas, este é garantido conforme 

disposto no art. 21, da mencionada Constituição: 

Art. 21 Não depende de concessão ou autorização o aproveitamento de quedas 

d’agua já utilizadas industrialmente a 16 de junho de 1934, e nestes mesmos termos, 

a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa; mas tais 

aproveitamentos e explorações ficam sujeitos às normas de regulamentação e 

revisão de contratos na forma da lei. (BRASIL, 1946). 

Essa Constituição permitiu a participação do capital estrangeiro na atividade 

minerária, o que impulsionou a atividade, conforme o seu art. 153, §1º. 

A Constituição de 1967 foi modificada pela Emenda nº 1 de 1969. Ela deixou de 

garantir o direito de preferência do dono do solo para exploração de minas. Seu grande mérito 

foi resgatar os princípios consagrados pela Constituição de 1934 e inovar com o fato de que o 

proprietário do solo somente teria participação nos resultados da lavra. Ambas, tanto a 

Constituição como a Emenda, mantiveram o dispositivo pelo qual o aproveitamento industrial 

das minas e jazidas minerais, mesmo que de propriedade privada, deveriam ser autorizadas ou 

concedidas pelo governo federal, o que se depreende dos artigos descritos a seguir (COSTA, 

2009, p. 87-88):  
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Art. 8º Compete à União: [...] 

XVII legislar sobre: [...] 

h) jazidas, minas e outros recursos minerais [...] 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969: 

Art. 21 Compete à União instituir imposto sobre: [...] 

VII – produção, exportação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e 

combustíveis líquidos ou gasosos e de energia elétrica, imposto que incidirá uma só 

vez sobre qualquer das operações, excluída a incidência de outro tributo sobre elas, e  

IX – a extração, a circulação, a distribuição ou consumo dos minerais do País, 

enumerados em lei, imposto que incidirá só vez sobre qualquer uma dessas 

operações, [...] 

Art. 22 Compete à União decretar imposto sobre: [...] 

X – a extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais no país. [...] 

Art. 168 As jazidas e minas e demais recursos minerais [...] constituem propriedade 

distinta do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

§ 1º A exploração e o aproveitamento das jazidas das minas e demais recursos 

minerais [...] dependerão de autorização ou concessão federal [...] dadas 

exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País. 

§ 2º É assegurado ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra; 

quanto às jazidas e minas cuja a exploração constituir monopólio da União a lei 

regulará a forma de indenização. 

§ 3º A participação de que trata o parágrafo anterior será igual ao dízimo do imposto 

sobre os minerais. (BRASIL, 1967-1969). 

O vigente Código de Mineração, instituído pelo Decreto Lei nº 227, de 28 de 

fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto nº 62.934, em 2 de julho de 1968, determinou 

alguns regimes de aproveitamento mineral, de acordo com o título de concessão outorgado 

pelo governo. Foi marcado por ser coerente com uma política extremamente 

desenvolvimentista, de um governo ditatorial. Assim, junto a Lei nº 4.425, de 8 de outubro de 

1964, que criou o Imposto Único sobre minerais e o Fundo Nacional de Mineração e ao 

Decreto nº 55.837, de 12 de março de 1965, que criou o Plano Decenal de Avaliação dos 

Recursos Minerais do Brasil, a estrutura de regulamentação dessa época estava completa 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 165). 

O código teve por mérito incorporar a participação do proprietário do solo no produto 

da lavra das minas, manter a distinção entre o solo e o subsolo, para efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial e restabelecer o princípio do livre acesso aos minerais, deixando de 

conferir o direito de preferência ao proprietário do solo (SOUZA, 2003, p. 88). 

No entanto, o código não regulou o direito sobre todos os recursos minerais, 

conforme o disposto em seu art. 10, inc. I a V, conforme a seguir: 

Reger-se-ão por Leis especiais: 

I - as jazidas de substâncias minerais que constituem monopólio estatal (Lei nº 

4.118/62); 
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II - as substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico  (Decreto Lei nº 

4.146/42); 

III - os espécimes minerais ou fósseis destinados a Museus, estabelecimentos de 

ensino e outros fins científicos; 

IV - as águas minerais em fase de lavra (ainda complementarmente regidas pelo 

Decreto nº 24.643/34, Decreto Lei nº 7.841/45, e Lei nº 9.427/96 e Lei nº 9.433/97); 

e, 

V - as jazidas de águas subterrâneas  (ainda complementarmente regidas pelo 

Decreto nº 24.643/34, Decreto Lei nº 7.841/45, e Lei nº 9.427/96 e Lei nº 9.433/97). 

(BRASIL, 1967). 

Ele também regulamentou o livre acesso aos recursos minerais, criando o direito de 

prioridade, pelo qual a primeira pessoa que requeresse o pedido de exploração da área, em 

conformidade com a lei, teria esse direito assegurado, conforme art. 11: 

Art. 11 Serão respeitados, na aplicação dos regimes de Autorização, licenciamento e 

Concessão: 

a) o direito de prioridade à obtenção de autorização de pesquisa ou do registro de 

licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto a área 

considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do pedido 

no DNPM, atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código; [...] 

(BRASIL, 1967). 

O grande mérito da Constituição de 1988 foi sua inovação quanto à proteção do meio 

ambiente, conforme o art. 225 e seus parágrafos, afirmando que o meio ambiente é um bem 

jurídico que pertence a todos: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo -se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  (Regulamento) 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  

(Regulamento)  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  (Regulamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  (Regulamento) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  (Regulamento) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm


 48 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prát icas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  (Regulamento) 

§ 2º - 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. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988). 

Determinou também que a propriedade da União sobre os bens minerais, deve ser 

relativizada, já que, por se tratar de bem difuso, não cabe à União a propriedade do bem 

ambiental, que é de toda a coletividade. Cabe à União gerenciar e fiscalizar o uso do recurso 

mineral, 

Art. 20. São bens da União: 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração. 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; [...] (BRASIL, 

1988). 

Inovou também, ao manter o direito do proprietário do solo à participação nos 

resultados da lavra, instituído pela Constituição de 1967 e mantido pela Emenda nº 1 de 1969, 

conforme art. 176, §2º: 

Art. 176. 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 à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra. [...] 

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na 

forma e no valor que dispuser a lei. (BRASIL, 1988).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
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Ademais, essa Constituição aprofundou as questões minerais, ao tratar de minas em 

terras indígenas. Terras de fronteiras, anteriormente, não haviam sido abordadas.  

Como fator de retrocesso, originalmente, ela restringiu a participação de capital 

estrangeiro na atividade de mineração brasileira, o que foi corrigido pela emenda nº 6 de 1995 

que deu nova redação ao art. 176, §1º da Constituição da Republica de 1988, que manteve o 

sistema de concessão: 

Art. 176. 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 à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potencia is a 

que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 

autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa 

constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na 

forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.  (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 6, de 1995). (BRASIL, 1988).  

Há também o sistema misto, em que se adotam, tanto o sistema de acessão quanto o 

dominial. Esse sistema é utilizado nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e na 

Austrália (POVEDA, 2007, p. 44).  

2.2.2 O Sistema regulatório da atividade minerária no Brasil e a necessidade de sua 

atualização 

Em 2003, foi atribuída ao Ministério das Minas e Energia a competência relativa ao 

controle e organização de toda a atividade minerária brasileira, estando vinculado a ele o 

DNPM e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A ele compete controlar e 

fiscalizar as atividades relacionadas à geologia, aos recursos minerais e à mineração dentre 

outras. Possui competência para baixar normas complementares, exercer fiscalização sobre o 

controle ambiental, a higiene e a segurança das atividades minerárias. 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi criado em 1934, por 

meio do decreto nº 23.979, tendo sido instituído como autarquia em maio de 1994, por meio 

da Lei nº 8.876, cuja finalidade era “promover o planejamento e o fomento da exploração e o 

aproveitamento dos recursos minerais, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
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das atividades de mineração em todo o território nacional”. É o órgão responsável pela 

exploração mineral no Brasil e sua sede se encontra em Brasília, possuindo circunscrição em 

todo o território nacional. 

Trata-se de personalidade jurídica de direito público, com autonomia patrimonial, 

administrativa e financeira, vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Ao Departamento 

foi delegado o exercício do poder de polícia administrativa originária e especial. O exercício 

do poder de polícia possui as seguintes prerrogativas: promover a outorga, ou propor a 

autoridade competente, quando for o caso, dos títulos minerários, relativos à exploração e ao 

aproveitamento dos recursos minerais, além de expedir atos para execução da legislação 

minerária. Faz parte também de seu poder de polícia, exercer fiscalização para o 

aproveitamento racional dos recursos minerais e preservação ambiental (POVEDA, 2007, p. 

61-62). 

Suas competências são: baixar normas, em caráter complementar, fiscalizar e 

controlar o uso do meio ambiente, a higiene e a segurança nas atividades de mineração e atuar 

em conjunto com os demais órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente, higiene, 

segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores. 

Não é atribuição do DNPM, fiscalizar a exploração dos recursos minerais sob os 

regimes especiais, tais como o petróleo e minérios nucleares, dentre outros. 

Estão submetidas à regulação minerária toda e qualquer pessoa física ou jurídica que 

realize pesquisa mineral, execute atividade de lavra de recursos minerais, e aqueles que se 

dediquem à produção e indústria mineral, que abrange a pesquisa mineral, a lavra, o 

beneficiamento do minério, a distribuição e comercialização dos bens minerais (Portaria nº 

237, do CONAMA). 

Importante consignar que está previsto na portaria do DNPM nº 12, de 22 de janeiro 

de 2002, que dispõe sobre as Normas Reguladoras de Mineração (NRM), a que trata sobre o 

fechamento de mina nº 20 e a NRM nº 21, que trata do plano de reabilitação de áreas 

pesquisadas, mineradas e impactadas (POVEDA, 2007, p. 85). 

A CPRM, criada em 1969, está vinculada ao MME e foi transformada em empresa 

pública, passando a funcionar como o Serviço Geológico do Brasil. Sua missão é “gerar e 

difundir conhecimento geológico e hidrológico básico, para o desenvolvimento sustentável do 

Brasil” (CPRM, 2001).  

Possui superintendências e escritórios regionais por todo o território nacional 

realizando, prioritariamente, levantamentos geológicos básicos. Devida a grande extensão do 

território brasileiro somente 20% do território nacional é mapeado aéreo geofisica e 
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geoquimicamente. Inclui nesta porcentagem os estudos hidrológico e hidro geológico básicos.  

A CPRM também tem por função gerenciar e divulgar informações geológicas sobre 

o território nacional. No entanto, nada indica que será tomada alguma medida para mapear 

todo o território nacional por conta dela, a médio e longo prazo. Estes investimentos e 

informações estratégicas ainda serão realizados pela iniciativa privada. 

Fundado em 1978, o Centro Tecnológico (CETEM) é um instituto de pesquisa 

vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e tem como missão “promover o 

desenvolvimento tecnológico criando soluções compatíveis com o uso sustentável dos 

recursos não renováveis e com a preservação do meio ambiente, contribuindo para o bem-

estar social e o fortalecimento econômico do país” (CETEM, 2001).  

Ele atua nas seguintes áreas: análises químicas, biometalurgia, caracterização 

tecnológica, meio ambiente, minerais industriais, modelagem molecular, planta piloto, bem 

como política, legislação e economia mineral, processos metalúrgicos, química de superfície, 

terra-raras e tratamento de minérios, apoiado por 15 laboratórios, três usinas-piloto e 

biblioteca especializada. 

O atual código da mineração data de 1967, e não atende mais as demandas que o 

setor, com suas novas tecnologias, necessita. Nesse sentido, foi elaborado o Plano Nacional 

de Mineração de 2030 que prevê, para durante sua implementação, que o consumo per capta 

de produtos cuja base seja mineral, deverá ser igual ou maior ao consumo médio mundial até 

2015. A estimativa é que até 2030, o País atinja os patamares dos países desenvolvidos quanto 

à produção mineral20 (IBRAM, 2013 d, p. 36). 

O objetivo do Projeto Nacional de Mineração (PNM) é orientar a formulação de 

políticas para que o setor mineral se solidifique como um alicerce para o desenvolvimento 

sustentável. A fim de se atingir esse objetivo, foram estabelecidos três pilares: uma 

governança pública eficaz, agregação de valor e adensamento do conhecimento em todas as 

etapas do setor mineral e a sustentabilidade como premissa, para que se garanta um ganho às 

gerações presentes, criando novas oportunidades, e oportunizando um legado positivo às 

gerações futuras.  

O Projeto objetiva também a manutenção de uma qualidade ambiental no território 

em que está inserido, tanto durante a extração como no pós-fechamento da mina. Pretende 

inclusive promover a diversificação produtiva, com a renda que o setor gera. 

Com a aprovação do novo Código Minerário, será criada a Agência Nacional de 

                                                 
20

 O Novo marco regulatório será abordado detalhadamente no capitulo nº 4º desse trabalho e 

especificadamente no que se refere ao fechamento de mina.  
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Mineração, agência reguladora, constituída na forma de autarquia dotada de autonomia 

administrativa e financeira e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tendo como 

responsabilidade a normatização e a fiscalização das atividades da indústria mineral 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2013). 

O objetivo principal da Agência é fortalecer a eficiência da ação do Estado no 

desenvolvimento da indústria da mineração brasileira, por meio da instituição de regras e 

normas regulatórias que induzam ao melhor aproveitamento dos recursos naturais, de forma 

sustentável, estimulando a competitividade entre as empresas e promovendo o maior grau de 

agregação de valor ao produto mineral (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2013). 

Como nas demais agências reguladoras que atuam no país, supõe-se que haverá 

competência para exercer a regulação, fiscalização e a mediação, e ainda independência na 

gestão com independência decisória. 

A Agência substituirá as funções exercidas pelo DNPM, órgão criado em 1934 e 

pressupõe a absorção gradual dos profissionais daquele departamento.  

2.2.3 Princípios específicos do direito minerário 

O Direito Minerário possui autonomia didática e científica, embora seja influenciada 

dos demais ramos do direito. São características do direito minerário, princípios não só 

específicos do Direito Minerário, mas também princípios reguladores do Direito 

Administrativo e tributário, além dos ambientais, a saber: legalidade; formalidade; gratuidade; 

utilidade pública; divisibilidade; perpetuidade, transmissibilidade; onerabilidade; precaução, 

prevenção e poluidor pagador.  

William Freire (2010b, p. 11) defende que, apesar dessas características múltiplas 

jurídicas, o Direito Minerário possui autonomia diante delas. No entanto, para Tércio Sampaio 

Ferraz Junior (2010, p. 124), a ciência do direito civil, comercial, constitucional, processual, 

penal, tributário, administrativo, internacional, econômico, do trabalho, dentre outras, são 

disciplinas dogmáticas, que consideram certas premissas entre si, o que permite estabelecer 

decisões sobre determinado tema.  

Essa confluência entre as disciplinas somente refuta a tese de que determinada 

disciplina deve ser independente ou autônoma. O Direito deve sempre perseguir a unidade, e 

o melhor exemplo disso é a multidisciplinariedade que caracteriza o direito ambiental. 
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Por sua vez, os princípios21 do Direito Minerário devem perpassar sob a ótica dos 

princípios gerais do Direito Ambiental22, definidos na Declaração Rio 9223. Embora o 

                                                 
21

 “Chamo de princípio a um padrão que deve ser observado não porque ele avançará ou assegurará um estado 

econômico, político ou social altamente desejável, mas porque ele é uma exigência de justiça ou equidade 

(fairness) ou de alguma outra dimensão de moralidade” (DWORKIN, 2001, p. 127-128) Para Dworkin os 

princípios possuem uma dimensão que as regras não possuem, a dimens ão de peso ou de importância. 

(DWORKIN, 2001, p. 130) Não há um princípio mais ou menos importante para Dworkin, o que há são 

diferentes padrões que devem ser observados, se dois princípios entram em colisão ganha aquele que diante 

do caso concreto mereça sua primazia, sem invalidar o principio oposto. Ao contrário das regras o conflito 

entre os princípios não utiliza a questão de validade e sim de dimensão de peso e aplicabilidade. Princípios 

preteridos não deixam de possuir validade no sistema jurídico, apenas deixam de ser aplicados naquele caso 

concreto (DWORKIN, 2001, 39-43). 

 Para Alexy princípios “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 2008, p. 90). Se dois princípios colidem “[...] um dos 

princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o principio cedente deva ser declarado 

inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma clausula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um 

dos princípios tem precedência em face do doutro sob determinadas condições. Sob outras condições a 

questão de precedência pode ser resolvida de forma oposta” (ALEXY, 2008, p. 93-94). 
22

 O Princípio do Desenvolvimento Sustentável almeja estabelecer uma sustentabilidad e no desenvolvimento 

das ações humanas, tenham elas conotações econômicas ou não, busca fundamentalmente uma mudança de 

paradigma de maneira que a evolução humana perpasse por um parâmetro mais próximo da sustentabilidade 

ecológica, abrangendo aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. Só poderá deixar de ser almejado e 

sim alcançado através de uma ruptura de paradigma da sociedade consumerista atual e através de políticas 

educativas ambientais para consolidação das bases do novo paradigma. 

 O Princípio do Poluidor-Pagador visa à responsabilização de todo e qualquer dano ambiental que 

comprometa um desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Nesse sentido, através desse principio o 

poluidor será sempre responsabilizado pelo dano causado, lembrando que para o Direito Ambiental a 

responsabilidade civil é sempre objetiva. Comprovando-se a contribuição para a poluição, o poluidor pagará 

pelo dano. Já o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Estatal exige do Estado uma postura preventiva 

constante, que faça uso de todas as políticas possíveis de se evitar toda e qualquer degradação ao meio 

ambiente, punindo sempre aquele que contribui para o dano ambiental, seja por seu poder de polícia ou pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Pelo Princípio do Direito à Participação Popular e da Democracia, entende-se que o meio ambiente além de 

ser um direito humano fundamental a coletividade tem o direito de exercer efetivamente tanto o dever de 

proteger o meio ambiente, quanto cobrar suas medidas protetivas, para as presentes e futuras gerações. Difere 

do Princípio da Cooperação por esse exigir que o Poder Público e a Coletividade devem participar 

conjuntamente da tutelar ao meio ambiente. 

 O Princípio da Educação Ambiental parte do pressuposto de que o Poder Público deve promover a educação 

ambiental de forma a promover a conscientização pública para a importância da preservação o meio 

ambiente. 

 E finalmente, os Princípios da Precaução e da Prevenção alertam para o fato de que a atividade antrópica 

deve ser mensurada para que não ameace o meio ambiente. O Princípio da Prevenção (princípio n° 15 da Rio 

92) prevê que quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente e caso haja ausência 

de certeza científica absoluta quanto a esse dano grave ou irreversível, não será esta utilizada como razão 

para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Pode -se dizer 

que o Princípio da Precaução possui como características básicas a incerteza a ser considerada na avaliação 

do risco que envolve a atividade – devem ser analisadas variáveis e alternativas; o ônus da prova é cabível ao 

proponente da atividade. As decisões devem ser democráticas e permitir a participação de todos os 

interessados no processo. Já o da Prevenção parte do pressuposto de que se um dano é conhecido faz-se 

necessária a ação do Poder Público e/ou da coletividade para prevenir o dano ambiental, já que muitos deles 

são impassíveis de mitigação ou compensação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992). 
23

 Conferência das Nações Unidas Rio 92 embora alguns doutrinadores considerem o Direito Ambiental 

estanque “[...] mencionar os princípios do Direito Ambiental tais como os da prevenção e da precaução, o da 

supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da indisponibilidade do interesse público, o 

princípio da função social da propriedade, o princípio da cooperação, o princípio do poluidor-pagador e o 

princípio do desenvolvimento sustentável, não o são, variam de acordo com seu contexto histórico e sócio  

político”. 
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IBRAM24 e a ICMM25 nomeiem como princípios norteadores da atividade minerária, nota-se 

que, na verdade, os ditos princípios considerados possuem características mais próximas a 

objetivos, e não expectativas normativas socialmente esperadas.  

O Direito Minerário, como um conjunto de normas (princípios e regras), cujo objeto 

primordial é a regulação da indústria da produção mineral, abrangendo as todas as fases de 

pesquisa, lavra, beneficiamento de minérios, distribuição e comercialização de bens minerais, 

disciplina especialmente a outorga, o desenvolvimento e a extinção do direito a pesquisa e o 

aproveitamento dos recursos minerais. Abrange também a fiscalização pelo Poder Público, 

conferindo direitos, impondo deveres e sanções às pessoas físicas ou jurídicas, requerentes ou 

detentoras de direitos minerários. 

Desse conjunto de normas, são os seguintes princípios que norteiam o Direito 

Mineral: 

                                                 
24

 Princípio 1 - Atuar, de forma permanente, com o intuito de minimizar os riscos à saúde e segurança das 

pessoas nas atividades de mineração; 

 Princípio 2 - Promover em todos os níveis hierárquicos, o senso de interdependência (ajuda mútua, difusão de 

valores entre todos os funcionários) e os sistemas de gestão, com adesão voluntária ao programa;  

 Principio 3 - Possibilitar e incentivar a participação de todas as empresas do setor, Inter dependentemente de 

seu porte e sistema de gestão, também com adesão voluntária ao programa; 

 Principio 4 - Ter como base o atendimento irrestrito à legislação brasileira e estar alinhado aos princípios do 

ICMM - International Council of Mining and Metals, em relação à Segurança e à Saúde Ocupacional. 

 Princípio 5 - Enfatizar a promoção da Segurança e Saúde Ocupacional, em todas as fases do 

empreendimento; 

 Princípio 6 - Promover o constante, amplo e permanente intercâmbio de experiências e boas práticas entre as 

empresas do setor e as partes interessadas, desenvolvendo meios de comunicação adequados; 

 Princípio 7 - Incentivar o desenvolvimento das pessoas (empregados, contratados, parceiros e partes 

interessadas) através de ações de educação e treinamento; 

 Princípio 8 - Utilizar mecanismos de verificação e medição de desempenho e de melhoria, criando, mantendo 

e divulgando os indicadores do setor; 

 Princípio 9 - Incentivar o desenvolvimento da gestão e cultura em Segurança e Saúde Ocupacional, bem 

como contribuir para o aperfeiçoamento das instalações e equipamentos, visando à segurança e saúde das 

pessoas; 

 Princípio 10 - Promover a melhoria contínua da Segurança e Saúde Ocupacional. 
25

 São Princípios do ICMM: 

 1 - Implementar e manter práticas comerciais éticas e sistemas íntegros de governança corporativa. 

 2 - Integrar as considerações sobre o desenvolvimento sustentável ao processo de tomada de decisões 

corporativas. 

 3 - Defender os direitos humanos fundamentais e respeitar a cultura, os costumes e os valores no trato com 

funcionários e outras pessoas afetadas por nossas atividades. 

 4 - Implementar estratégias de gestão de riscos baseadas em dados válidos e na ciência bem fundamentada. 

 5 - Buscar a melhoria contínua de nossa atuação nas áreas de saúde e segurança. 

 6 - Buscar a melhoria contínua de nossa atuação. 

 7 - Contribuir para a conservação da biodiversidade e das abordagens integradas ao planejamento do uso da 

terra. 

 8 - Facilitar e incentivar o desenvolvimento, a utilização, a reutilização, a reciclagem e o descarte de nossos 

produtos de maneira responsável. 

 9 - Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e institucional das comunidades onde trabalhamos.  

 10 - Estabelecer acordos efetivos e transparentes com as partes interessadas para o comprometimento, a 

comunicação e a verificação independente das informações. 
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a) Princípio da necessidade da destinação de recurso mineral ao uso geral 

O recurso mineral deve ser destinado, necessariamente, ao uso geral. O bem mineral 

possui domínio coletivo, ao se agregar um valor econômico ao mesmo, ele deve ser 

aproveitado no interesse da coletividade. Assim, todo empreendimento mineral é de interesse 

geral da coletividade, que desconhece a existência da vasta gama de recursos minerais, assim 

como o uso das variadas espécies em utensílios e equipamentos de uso diário, essenciais para 

o bem estar da coletividade. A destinação imediata dos recursos minerais é suprir a demanda 

da coletividade (POVEDA, 2007, p. 48). 

Esse princípio aplica-se efetivamente, quando o minerador está aproveitando o 

recurso mineral em conformidade com o Plano de Aproveitamento da jazida, evidenciando as 

condições reais do empreendimento, mesmo que tenha sido aprovado pelo DNPM. Não basta 

mero exercício da produção, é necessário que se compatibilize o exercício da atividade 

mineral com a preservação ambiental, assim se atende à destinação do bem mineral ao uso 

global (POVEDA, 2007, p. 48). 

Por via de consequência, estará cumprindo também o princípio da função social da 

propriedade mineral. 

b) Princípio do Resultado Global 

Um empreendimento mineiro deve ser avaliado sempre dentro, não somente da ótica 

econômica, mas sim também da ótica dos interesses difusos, que abarcam os aspectos 

ambientais e os socioeconômicos. É somente após uma análise integralizada, que o projeto 

poderá ou não ser autorizado pelo Poder Público. Ainda que alguns aspectos negativos sejam 

detectados, os positivos devem ser analisados conjuntamente, para que seja determinado um 

resultado global. Dessa forma, os aspectos negativos podem não inviabilizar o 

empreendimento (SERRA, 2000, p. 53-54). 

Nas situações em que os aspectos negativos superam os positivos, espera-se que o 

empreendimento seja conduzido com ética, responsabilidade socioambiental e principalmente 

transparência quanto a eles, para uma correção mais imediata, caso seja necessário, e para a 

própria continuidade do projeto. Visto que, caso as comunidades se voltem contra ele, há 

sempre o risco de fechamento, provisório ou não, o que põe por terra todo o investimento já 

realizado (SERRA, 2000, p. 53-54). 

Há que se ter em mente que o minerador é somente o usuário do recurso mineral, 

tendo, desse modo, que realizar a contraprestação por seu aproveitamento, respeitando os 

princípios da legislação mineral. O que esse princípio pretende é o aproveitamento racional do 
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bem mineral, que otimize os recursos naturais de maneira sustentável e coletiva, de forma 

que, quando auferido o resultado global, seja evidente que o bem é de uso global (POVEDA, 

2007, p. 54). 

c) Princípio da prioridade de requerimento para obtenção do direito minerário 

Esse princípio remonta à época colonial, período designado como da descoberta. 

Ainda é muito utilizado na América Latina. No Brasil, após o período colonial, esse princípio 

aparece claramente tanto na Constituição da República de 1934, como na de 1946. Confere ao 

proprietário do solo a preferência na exploração dos recursos minerais em geral. Essa 

preferência foi afastada pela Constituição de 1967, que determinou que somente ao 

proprietário caberia a participação nos resultados da lavra (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 47). 

No mesmo ano, com a publicação do Código de Mineração, o critério de prioridade 

ficou enxertado em seu artigo nº 11, com a seguinte disposição: 

Art.11 – Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento 

e Concessão: 

a) O direito de prioridade a obtenção da autorização de pesquisa de registro de 

licença, atribuindo ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área 

considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do pedido 

no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), atendidos os demais 

requisitos cabíveis, estabelecidos  neste código. 

Assim, aquele que primeiro requerer os direitos de exploração mineral sobre 

determinada área poderá receber a prioridade, desde que seu requerimento esteja corretamente 

instruído e que a referida área não esteja vinculada a outros direitos e em vigência. Cabe aqui 

uma observação importante: a falta de conferência de capacitação do detentor do direito de 

levar a cabo a pesquisa e ter condições para que a exploração mineral de fato se realize 

(SERRA; ESTEVES, 2012, p. 47). 

Mesmo que o princípio somente assegure ao interessado o direito de não ver seu 

requerimento de direitos minerários preterido em face de um requerimento anterior, não há 

garantias de outorga do direito minerário. Mas, como garantir a prioridade a alguém que não 

possui condições de exercer a atividade, oportunizando assim situações meramente 

especulativas? (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 47). 

Caso seja o requerimento indeferido de plano, não há aquisição de nenhum direito de 

prioridade. 

Esse princípio poderá ser atenuado nos casos de renuncia e caducidade, situações que 

permitem a instauração de processo semelhante a uma licitação, denominado disponibilidade, 
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para que novos interessados se habilitem àqueles direitos minerários (SERRA; ESTEVES, 

2012, p. 47). 

d) O principio da otimização da pesquisa e do aproveitamento mineral 

Como os recursos minerais são não renováveis e são esgotáveis e raros, não podem 

ser desperdiçados, impondo-se ao minerador que sejam aproveitados de modo otimizado, 

desde a pesquisa mineral à lavra do minério (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 48). 

Cabe enumerar as seguintes atividades que contribuem para essa otimização: o 

procedimento de habilitar somente quem de fato apresentar a melhor proposta técnica para o 

Poder Público; quanto à área desonerada, definir um valor mais elevado para a taxa anual     

por hectare, se houver prorrogação de pesquisa mineral e por todo o período da      

prorrogação; incentivar a finalização da pesquisa mineral no prazo estipulado em lei; criar 

dispositivos obrigatórios para que os trabalhos de pesquisa e lavra sejam iniciados no prazo 

legal. Também estipular impedimentos para que os trabalhos de pesquisa e lavra não sejam 

suspensos fora dos prazos legais; e haver a obrigatoriedade de se lavrar a jazida de acordo 

com o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), devidamente aprovado pelo Poder 

Público.  

Esse plano contém as seguintes informações: os métodos de mineração utilizados e a 

escala de produção; a proibição de se realizar a lavra ambiciosa – que impossibilita o 

aproveitamento econômico da jazida posteriormente; a obrigatoriedade de se apresentar 

relatórios informativos periódicos sobre a atividade minerária, dentre outros. 

e) O princípio da mineração ecoeficiente 

A mineração ecoeficiente é aquela que, embora altere o meio ambiente, seja capaz de 

restituir ao máximo as condições naturais, preservando o máximo durante sua atividade e uso, 

a região onde se encontra, de forma que se permita o seu uso para as presentes e futuras 

gerações. A ecoeficiência na mineração está diretamente relacionada com o principio 

intergeracional (SERRA; ESTEVES, 2012, p. 48-49). 

f) Princípio do Conteúdo Ético da Mineração 

Decorre do fato de que os recursos minerais são esgotáveis e pertencem à 

coletividade, portanto, devem ser bem aproveitados, evitando ao máximo seu desperdício, e 

garantindo um aproveitamento para as presentes e futuras gerações (SERRA, 2000, p. 29). 

Nesse sentido, há necessidade de elaboração do PAE e do PFM desde o inicio do 
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empreendimento e os acompanhar durante todas as etapas para que sejam cumpridos à risca 

(SERRA, 2000, p. 29). 

Ainda, cumpre ressaltar que, o Código Minerário, em seus artigos 47, inc. VII e art. 

48 veda, expressamente, a lavra ambiciosa que é “a lavra conduzida sem observância do plano 

preestabelecido, ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento”. Lavra 

ambiciosa, portanto, é aquela que, além de ofender a regulamentação que lhe cabe, é 

conduzida na inobservância ética e do princípio intergeracional. 

Na perspectiva ética, ainda cumpre observar o recolhimento e a aplicação da 

Compensação Financeira Minerária (CFEM)26, devida por ser o recurso mineral de uso global 

e de interesse coletivo e cobrada como forma de compensação em razão de utilização de um 

bem patrimonial da União. A principal destinação de tal recurso é para o município onde está 

localizado o empreendimento, e em prol da população local. Deveria haver maior 

transparência quanto a sua utilização. 

g) Princípio do interesse nacional e da Supremacia do interesse Público sobre o 

interesse privado 

Esse princípio é visto como sendo o pressuposto básico para a atividade. Ao Estado 

cabe fomentar e viabilizar a atividade minerária, transformando reservas minerais em riquezas 

efetivas, seja do ponto de vista econômico, seja de desenvolvimento social (POVEDA, 2007, 

p. 47-48). 

Para Adriano Cançado Trindade:  

A exploração mineral é um meio a ser percorrido para o desenvolvimento social e 

econômico do país e deverá estar atrelado a outros interesses de igual relevância, tais 

como: a proteção ambiental, a saúde, a segurança ocupacional e aos Direitos 

Humanos. (TRINDADE, 2009, p 56). 

Daí é que surgiria a exploração racional e sustentável, gerando benefícios para todos 

com a atividade minerária. 

A legislação reprime o fato de que um direito seja concedido a um particular, movido 

por interesses próprios, não alinhados ou contrários ao interesse público. Assim, é obrigatório 

que a exploração minerária seja levada a cabo quando encontrada uma reserva mineral e 

solicitada a lavra. 

                                                 
26

 CFEM é a compensação devida pelos mineradores em decorrência da extração de bens minerais que são 

propriedade da União. Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 12% para a União (DNPM, 

IBAMA e MCT); 23% para os estados onde for extraída a substância mineral e 65% para o município 

produtor (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a). 
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O interesse público é a projeção coletiva dos anseios de toda uma coletividade. Não 

deixam de existir os interesses individuais, mas eles são afastados, no intuito de dar lugar a 

um projeto maior, que beneficiará a coletividade. 

h) O princípio da Soberania Permanente sobre os recursos naturais 

Não se trata de princípio novo, tendo sido muito utilizado nos tempos da ditadura, 

para distinguir os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. A construção desse princípio 

adveio de uma Assembléia das Organizações das Nações Unidas (ONU), em 1952. Através 

das Resoluções 523 e 626 foi reconhecido o direito aos Estados de explorar livremente os 

recursos naturais para atingir independência econômica. Aproxima-se muito do princípio da 

Autodeterminação dos povos.  

Não houve uma preocupação com a soberania do Estado, já que o benefício era para 

os povos e não para os Estados. 

Resoluções posteriores consagraram o princípio da soberania permanente sobre os 

recursos naturais, constituindo-se um direito para o Estado e instituindo-se uma nova ordem 

econômica mundial. 

Dessa forma, foi assegurado aos estados o livre acesso e a livre exploração dos 

recursos minerais, desde que atendidos aos anseios da coletividade. 

i) O principio da Dualidade da Propriedade 

Esse princípio requer, necessariamente, a diferenciação da propriedade do solo e do 

subsolo. O atual Código Minerário considera o solo como um conjunto de camadas 

geológicas, mineralizadas, superficiais ou não, contendo minerais com alguma valorização 

econômica. Não se confundem a propriedade do solo e do subsolo.  

O art. 20, inciso IX declarou que: 

São bens da União: 

[...]  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo [...];  

Desse modo, à União pertencem os recursos minerais, inclusive aqueles que se 

encontram no subsolo, implantando o regime de dominialidade federal sobre as reservas 

minerais. Além disso, o art. 22, XII, da Constituição da Republica Federativa Brasileira de 

1988 (CRFB), dispõe que compete privativamente, também à União, legislar sobre as jazidas 

e minas, além de outros recursos minerais. 
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O art. 176, caput, da Constituição da Republica assim dispõe: 

Os recursos minerais [....] constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de  

exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1998) 

É fato já pacificado que os recursos naturais encontrados em determinada área 

pertencem a União. Esse princípio nada mais faz que, reconhecer que os recursos minerais 

possuem um tratamento diferenciado em relação à propriedade fundiária. É de certa forma 

comum surgirem conflitos, devido aos interesses contrapostos entre o proprietário do solo e o 

concessionário da exploração mineral. Não é a toa que, recentemente, as empresas mineiras 

estão comprando as terras nas quais irão operar. 

A dualidade aqui não é solo e subsolo e sim solo e recursos minerais. 

j) O princípio da Compatibilidade Ambiental 

Muitas vezes, parece paradoxal falar em exploração mineral e preservação ambiental, 

devido ao fato da atividade alterar as características físicas do local de operação. Não há como 

minerar sem impactar ambientalmente, mas há como se fazer valer de instrumentos de 

mitigação, compensação e recuperação da área explorada. 

O objetivo desse princípio é mitigar os princípios ambientais da prevenção e 

precaução. É legitimar a exploração minerária em observância à preservação ambiental e ao 

mínimo impacto na natureza. 

Há casos em que as atividades são realmente incompatíveis, como minerar no 

interior de reserva extrativista, conforme vedação imposta pela Lei nº 9.985, art. 18, §6º. 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC) 

Esse princípio foi o idealizador da exigência dos Estudos de Impactos Ambientais 

(EIAs)27, dos Planos de Controle Ambiental na atividade minerária28 e dos Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs). 

                                                 
27

 EIA: O estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - EIA/RIMA, instituído pela 

Resolução do CONAMA nº 001/86, constitui a avaliação de impacto ambiental utilizada nos procedimentos 

de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades consideradas causadoras de significativa 

degradação ambiental. Contudo, a critério do órgão ambiental competente, e quando verificado que o 

empreendimento ou atividade não é potencialmente causador de significativa degradação poderá ser 

solicitado estudo ambiental diverso, em conformidade com a tipologia, localidade e características do 

empreendimento ou atividade a ser licenciada. 
28

 PCA: Plano de Controle Ambiental é o documento norteador de todas as ações mitigadoras, que contêm os 

projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados pelo EIA/RIMA na fase de 

Licenciamento Prévio, é exigido pela resolução CONAMA nº 009/90.  

http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
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k) O principio da Função Social da Propriedade Mineral 

A Constituição da República de 1988 impõe o uso racional da propriedade para que 

ela atenda à sua função social, e o considera princípio regente da ordem econômica, conforme 

art. 170, inciso III. Assim, toda propriedade, seja ela particular ou pública, deve atender ao 

interesse social.  

Este princípio está diretamente relacionado ao princípio do interesse público sobre o 

interesse privado e ao princípio da destinação do bem mineral ao uso geral. Eles se interagem 

aqui, pois o uso da propriedade deve ser exercido para o benefício da coletividade. 

Hoje, o direito de propriedade do solo não inclui as riquezas minerais, como pode ser 

depreendido da leitura dos arts. 20 inc. IX e 176 da Constituição da República e do art. 1230, 

do Código Civil de 2002. O que é reforçado pelo art. 47, inc. VII, do CM que atrai o 

aproveitamento racional do recurso mineral, bem como, a destinação do bem mineral ao uso 

geral da coletividade (POVEDA, 2007, p. 50). 

Para Cristiane Derani (2011, p. 66), a apropriação de bens naturais invoca a função 

social da propriedade sob um duplo aspecto: apropriação de bens coletivos como a água e a 

apropriação de bens de uso comum do povo, tais como as florestas privadas e demais parcelas 

construtoras do meio ambiente equilibrado. 

Ainda mais, o próprio texto constitucional estabelece critérios de aferição do 

cumprimento da função social, entre eles a preservação ambiental. Assim, cai por terra todo 

posicionamento adverso ao fato de que o Direito Minerário é refratário do Direito Ambiental. 

No Estado Democrático de Direito, impõe-se uma relação de complementariedade entre a 

propriedade mineral (art. 176, §1º da CRFB) e sua função social (art. 186, e incisos da 

CRFB). 

A propriedade, portanto, desde 1988 deixou de possuir a qualidade de direito 

absoluto. Abandona-se a concepção individualista da propriedade para obter uma posição 

plúrima, gerando benefícios para o Estado, para o empreendedor e para a coletividade. 

A função social da propriedade mineral é um dos instrumentos legais para se garantir 

que a produção mineral seja a transformação de uma riqueza potencial para uma riqueza 

efetiva, do recurso mineral para o minério, gerando benefícios para toda a coletividade. 

Já para o Estado, a função social da propriedade mineral viabiliza o acesso e o 

exercício dos direitos minerários, possibilitando, em contrapartida, a exigência de um 

aproveitamento adequado do bem mineral. Ao Estado, além de atribuir a função social da 

propriedade mineral que ele detém, cabe conceder o direito minerário e fiscalizar seu 

cumprimento. 
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Cabe ao empreendedor, a obrigação de promover a exploração do recurso mineral de 

forma racional. Somente dessa forma, é possível potencializar o uso dos recursos minerais 

como riqueza efetiva, em prol de toda a coletividade. 

Para a coletividade, a função social será sempre exercida quando as riquezas e os 

benefícios da exploração mineral fluírem para toda a coletividade, devendo gerar 

necessariamente a sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Ao passo que, a função social da propriedade mineral visa ainda uma 

compatibilidade com a proteção ambiental, impedindo que a exploração mineral ocorra por 

interesses particulares.  

Essa compatibilidade busca o aproveitamento racional da jazida mineral, o exercício 

da atividade direcionada ao bem estar do empreendedor mineral, dos trabalhadores e dos 

superficiários, e a distribuição dos resultados da exploração mineral à coletividade. Busca 

também o aproveitamento eficiente dos recursos minerais, já que são recursos não renováveis, 

ou seja, exaurida a jazida, não haverá recursos novos no local. 

Desse modo, a função social da propriedade mineral legitima a atividade mineral. Ela 

gera, tanto para o Estado quanto para o empreendedor, o dever e a expectativa de manter a 

exploração mineral ajustada aos princípios ambientais, abrindo espaço para a compatibilidade 

da atividade econômica com o princípio da solidariedade intergeracional, de caráter 

ambientalmente sustentável e socialmente justo. 

l) Princípio da Recuperação e/ou Reabilitação da Área Degradada 

Eliane Pereira Rodrigues Poveda (2007, p. 54) considera como princípio o “da 

recuperação e/ou reabilitação da área degradada” por se alinhar ao princípio do 

desenvolvimento sustentável e ao art. 19, da Lei nº 7805/89, que dispõe: “o titular de 

autorização de pesquisa, de permissão de lavra garimpeira, de concessão de lavra, de 

licenciamento ou manifesto de mina responde pelos danos causados ao meio ambiente” 

(BRASIL, 2002). 

A recuperação trata do retorno da área a sua configuração original pós-

empreendimento. Já a reabilitação pressupõe um preparo da área para novos usos quando 

forem encerradas as atividades minerarias (POVEDA, 2007, p. 55-56). 

A localização de recursos minerais em determinado local sempre definirá sua 

exploração, que mesmo ecossuficiente e ética, não evitará a mudança visual (caso seja a céu 

aberto) ou subterrânea (que não é visível aos olhos) do terreno em que se localiza, o que pode ser 

minimizado com a reabilitação ou recuperação da área degradada (POVEDA, 2007, p. 56-58). 
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O plano de recuperação de uma área degradada tem como objetivo minimizar os 

impactos gerados pelo empreendimento, já que o local onde se localiza o empreendimento 

nunca voltará a sua condição original (SERRA, 2000, p. 28). 

Eliane Pereira Rodrigues Poveda deixa isso de forma clara ao dizer que: 

Em mineração, a degradação de uma área, independentemente da atividade ali 

implantada, se verifica quando a vegetação, e por consequência a fauna, são 

destruídas, removidas ou expulsas, a camada fértil é perdida, removida ou coberta, 

afetando a vazão e a qualidade dos corpos de água superficiais ou subterrâneos, 

refletindo se na alteração das camadas físicas, químicas e biológicas da área, 

afetando seu potencial socioeconômico. (POVEDA, 2007, p. 55).  

Em uma mineração sustentável, espera-se que as áreas degradadas sejam reabilitadas 

quando encerradas suas atividades, possibilitando novos usos para a área. 

O minerador deve estar atento, não apenas aos princípios do Direito Minerário, mas 

também aos do Direito Ambiental, especialmente ao do desenvolvimento sustentável e o da 

precaução, para promover uma mineração sustentável e para que, quando o recurso mineral se 

esgotar, a área lavrada possua usos garantidores de atividade local, proporcionando para a 

comunidade envolvida atividades econômicas e culturais capazes de gerar benefícios locais. 

2.2 Mineração e desenvolvimento sustentável em tempos de mudanças climáticas 

A atividade mineral é de tal importância que foi tratada, especificamente, e na 

Conferência de Johanesburgo, na Rio + 10 e na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Rio 92, principalmente pela Agenda 21.  

O objetivo de tais enfrentamentos quanto à atividade foi tratar dos efeitos adversos 

da mineração: seus impactos e conflitos socioambientais advindos da atividade que atingem 

diretamente as comunidades que estão situadas próximas às minerações extrativas dos 

recursos minerais. 

A Agenda 21 é um programa de ações, legado pela Rio 92, muito utilizado. Trata-se 

de um planejamento estratégico elaborado por organizações governamentais, não 

governamentais, empresários para aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas. 

No Brasil, foi lançada a Agenda 21 mineral, já implantada em 8 municípios. 

Ainda no Brasil, há que se destacar a introdução de Indicadores de Responsabilidade 
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Social Empresarial pelo instituto Ethos, em 01 de agosto de 2013. Por meio desses 

indicadores, as empresas conseguem realizar um autodiagnóstico e direcionar seu 

planejamento estratégico.  

O Plano de implementação da Agenda 21 aprovado na Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável - Rio + 10 assim dispõe sobre a mineração, em seu parágrafo 46: 

A mineração, os minerais e os metais são importantes para o desenvolvimento 

econômico e social de muitos países. Os minerais são essenciais para a vida 

moderna. Para potencializar sua contribuição ao des envolvimento sustentável, é 

necessário que sejam ajustadas medidas em todos os níveis a fim de: (a) apoiar os 

esforços envidados para tratar dos impactos e benefícios ambientais, econômicos, 

sociais e da saúde advindos da mineração, dos minerais e metais, durante seu ciclo 

de vida, incluindo a saúde, segurança dos trabalhadores, e fazer uso de diversas 

parcerias, aumentando as atividades existentes em âmbito nacional e internacional 

entre governos, organizações intergovernamentais, empresas de mineração e 

mineiro, bem como outros grupos de interesse, a fim de promover transparência e 

responsabilidade (accountability) para alcançar a sustentabilidade da mineração e o 

desenvolvimento dos minerais; (b) aumentar a participação dos grupos de interesse, 

inclusive as comunidades locais e indígenas e as mulheres, para que desempenhem 

um papel ativo no desenvolvimento sustentável dos minerais, metais e mineração, 

durante todo o ciclo de vida das operações de mineração, inclusive após o 

encerramento de suas atividades para fins de reabilitação, em conformidade com as 

normas nacionais e levando em conta os impactos transfronteiriços significativos;  

(c) fomentar práticas de mineração sustentáveis prestando apoio financeiro, técnico e 

de capacitação aos países em desenvolvimento e aos países com economias em 

transição, a fim de otimizar a mineração e o beneficiamento de minerais, inclusive a 

exploração em pequena escala e, quando possível e adequado, melhorar o 

beneficiamento que agregue valor, atualizar as informações cien tíficas e 

tecnológicas e recuperar e reabilitar os locais degradados. (SCLIAR, s.d.). 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima foi assinada em 

Nova York em 9 de maio de 1992, marcando o início dos esforços mundiais para 

minimização do problema e redução de emissões de gases de efeito estufa. Dessa convenção, 

originou-se o Protocolo de Kyoto, instrumento de regulação de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) em diversos países e precisamente no artigo 3º, item 3: 

As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as 

causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem 

ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve 

ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as 

políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes 

em função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo 

possível (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992).  

No final de 1998, as nove maiores empresas de mineração mundiais instauraram um 

programa para alavancar mudanças na governança e no desempenho da indústria mineral, o 

que incluiu um estudo sobre as questões sociais enfrentadas pelo setor e para identificar o 
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desafio setorial quanto ao desenvolvimento sustentável. Esse projeto foi denominado The AA 

1000 Series of Standards (IBRAM, 2013, p. 24).  

Em 2001, foi criado o Conselho Internacional de Mineração, Minas e Metais 

(International Council on Mining and Metals - ICMM) para apoiar práticas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável, direcionadas às empresas associadas (IBRAM, 2013, p. 25). 

No ano seguinte, em 2002, foram elaborados os princípios do Equador29, iniciativa 

promovida pelo setor financeiro do Banco Mundial International Finance Corporation (IFC) 

e o ABN Amro Bank, relativas às concessões de crédito. Já em 2003 para obter credito junto a 

dez bancos mundiais, o interessado em financiamentos tipo Project Finance30, tinha que 

garantir padrões mínimos de gestão sustentável. 

O Brasil não possui obrigatoriedade de reduzir suas emissões de GEEs, no entanto, 

na Conferencia das Partes (COP) 1531, realizada em 2010 em Copenhagen, o país anunciou 

                                                 
29

 Os denominados Princípios do Equador trata-se na verdade na implementação uma estrutura de gestão de 

risco, adotadas pelas instituições financeiras, para determinar, avaliar e gerenciar riscos ambientais e sociais 

em projetos e sevem de parâmetro mínimo de diligência para apoiar a tomada de decisões responsáveis 

perante os riscos ambientais que envolvem a atividade. Os princípios do Equador são aplicados em todo o 

mundo e compõe-se de quatro produtos financeiros: o Projeto Assessoria Finanças, o Project Finance, o 

fornecimento de Crédito a Empresas relacionadas ao programa denominado Empréstimos Bridge. Atualmente 

são 79 os Princípios do Equador Instituições Financeiras (EPFIs ) adotados em 35 países emergentes. Os 

Princípios do Equador são aplicados em suas políticas internas ambientais e sociais (EQUATOR, s.d.).  
30

 Projet Finance: Projeto financeiro ou financiamento relacionado a projeto: é  uma forma de engenharia 

financeira suportada contratualmente pelo fluxo de caixa de um projeto, servindo como garantia os ativos e 

recebíveis desse mesmo projeto. Considera-se colaboração financeira estruturada sob a forma de Project 

Finance a operação de crédito realizada que possua, cumulativamente, as seguintes características: o cliente 

deve ser uma Sociedade por Ações com o propósito específico de implementar o projeto financiado, 

constituída para segregar os fluxos de caixa, patrimônio e riscos do projeto; os fluxos de caixa esperados d o 

projeto devem ser suficientes para saldar os financiamentos; as receitas futuras do projeto devem ser 

vinculadas, ou cedidas, em favor dos financiadores; o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) 

projetado para cada ano da fase operacional do projeto deve ser de, no mínimo, 1,3; o ICSD poderá ser de, no 

mínimo, 1,2, desde que o projeto apresente Taxa Interna de Retorno (TIR) mínima de 8% a.a. em termos 

reais. o capital próprio dos acionistas deve ser de no mínimo 20% do investimento total do proje to, 

excluindo-se, para efeito desse cálculo, eventuais participações societárias da BNDESPAR. A critério do 

BNDES, a geração de caixa do projeto poderá ser considerada como parte do capital próprio dos acionistas; e 

os contratos da operação devem vedar a concessão de mútuos do cliente aos acionistas e ainda estabelecer 

condições e restrições aos demais pagamentos efetuados pelo cliente a seus acionistas, a qualquer título 

(BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, s.d.). 
31

 COP: A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) foi adotada em 9 de 

maio de 1992, em Nova York. Apenas em 21 de março de 1994, a Convenção entrou em vigor com o 

objetivo de estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa a níveis que prevenis sem uma interferência 

humana no sistema climático. A UNFCCC reconheceu as mudanças climáticas como um problema ambiental 

real e global; assumiu a interferência humana nas mudanças climáticas e a necessidade de cooperação 

internacional na solução da emissão de gases que contribuem com o efeito estufa num nível em que a ação 

humana não afete o clima ou que as mudanças ocorram lentamente, além de assegurar que a produção de 

alimentos e que o desenvolvimento econômico fossem sustentáveis. A partir de então, os 192 países 

signatários da Convenção do Clima, como é conhecida, passaram a se encontrar regulamente para continuar 

as discussões na Conferência das Partes (COP). A COP adota decisões e resoluções que, com o tempo, se 

transformam em regras de implementação prática da Convenção. A COP também funciona como um 

momento de reuniões para as Partes do Protocolo de Quioto (CMP) (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 

2012). 
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metas voluntárias de redução. Nessa COP, 75 países estabeleceram metas de redução ou 

limitação do crescimento das emissões de gases do efeito estufa até 2020 (IBRAM, 2013a). 

Apesar disso, o tema mudanças climáticas não tem sido uma prioridade para a 

mineração brasileira. Há poucas ações voltadas para a redução de emissão de gases de efeito 

estufa. As emissões geradas pela mineração, em sua maioria, ocorrem pela mudança de uso da 

terra, queima de combustíveis nos processos industriais e nos transportes (IBRAM, 2013a). 

O total das emissões brasileiras é de aproximadamente 1,6 bilhão de toneladas de 

CO2, sendo que, o setor minerário contribui apenas com 1,3% do total e mais de 90% das 

emissões da atividade minerária advém do uso de combustível fóssil (IBRAM, 2013a). 

A conexão entre energia e mudanças climáticas no Brasil precisa ser modificada, de 

maneira que melhore o entendimento da questão pelos empreendedores mineiros. No Brasil, 

os esforços para o aumento da eficiência energética na economia brasileira iniciou-se em 

1980, devido à crise do petróleo e à escassez de seus derivados.  

Isso direcionou a economia para o uso de combustíveis de biomassa que resultou em 

crescimento tecnológico no setor. Em contrapartida, houve uma diversificação da matriz de 

combustíveis e a introdução do tema da eficiência energética. 

Na década de 1990, o preço do petróleo caiu novamente e os programas e iniciativas 

para diversificação de combustíveis foi relegado ao segundo plano. No entanto, foi nessa 

época que surgiram as primeiras iniciativas regulatórias de emissões de poluentes 

atmosféricos. O setor minerário começou a enfrentar limites e controle de emissão de material 

particulado e no setor de transporte limites de emissão de gás carbônico veicular. 

A partir do ano 2000, as empresas multinacionais de mineração começaram a adotar 

ações relacionadas à mitigação de emissões por ela geradas adotando ações relacionadas à 

mudança do uso da terra e o uso limitado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. (MDL)32. 

Ainda são necessárias medidas efetivas de adaptação aos impactos das mudanças 

climáticas, aprimoramento da relação minerária quanto ao uso da terra e uma verificação 

efetiva das atividades que resultam em emissões de GEE. 

                                                 
32

 MDL foi criado pela Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do 

Clima (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) como uma maneira de ajudar 

os países a cumprirem as metas do Protocolo de Quioto (Artigo 12). A proposta de MDL consiste na 

implantação de um projeto em um país em desenvolvimento com o objetivo de reduzir as emissões de gases 

do efeito estufa (GEEs) e contribuir para o desenvolvimento sustentável local. Cada tonelada de CO2 

equivalente deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera se transforma em uma unidade de crédito de 

carbono, chamada Redução Certificada de Emissão (RCE), que poderá ser negociada no mercado 

mundial. Os principais compradores são países, empresas ou indivíduos que desejam reduzir as emissões de 

GEEs de uma maneira mais barata que investir em ações no próprio território (INSTITUTO CARBONO 

BRASIL, 2013). 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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Segundo o ICMM, o setor deveria evoluir na questão, estabelecendo um regime 

único, global, de registro e controle de emissões para o desenvolvimento sustentável e 

fortalecimento do setor, de forma a minimizar potenciais desequilíbrios no mercado 

internacional do setor e a considerar as especificidades regionais. 

O ICMM considera que o desenvolvimento das políticas climáticas para o setor deve 

priorizar políticas claras para atribuir valores às emissões de gases de efeito estufa, atribuir 

valores para propiciar uma transição para uma economia de baixo carbono, estimular o 

comércio de emissões e ainda, buscar a implantação destas políticas, estabelecer um ambiente 

regulatório e político eficaz e apoiar o desenvolvimento de tecnologias de baixa emissão para 

a produção de energia. 

Importante salientar que ainda não existe padrão de qualidade do ar específico para a 

mineração. A Resolução CONAMA nº 03/90 estabelece padrões para o território nacional 

baseados nos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), que dizem respeito à 

qualidade do ar. 

O Brasil possui o Plano Nacional sobre Mudança no Clima (PNMC), possui o Fundo 

Nacional sobre Mudança no Clima e a Política Nacional de Mudanças Climáticas, Lei nº 

12.187/09, tudo isso para fomentar ações voltadas para a baixa emissão de GEEs. Em 2013, 

foi publicado o Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono. 

As projeções para emissões e redução de emissões para 2020 no setor da mineração é 

de 17,4 milhões de tCO2eg e 0,7 milhões de tCO2eg respectivamente. O que pode ser 

considerado avanço no setor, é o monitoramento de quase 50% das emissões do setor e o 

acompanhamento de 40% dos estoques de biomassa e também o conhecimento das principais 

fontes de emissão pelo Inventário de gases de efeito estufa do setor mineral preparado pelo 

IBRAM: 

O Plano Setorial de Mineração, publicado em junho de 2013, apresentou premissas e 

cálculos de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) atuais, cenários futuros e 

ações potenciais de abatimento para o ano de 2020 (IBRAM, 2013a, p. 26). 

Apesar das mudanças climáticas e as emissões de GEE serem de relevância crescente 

para o setor de mineração, não há uma efetiva mobilização do setor para incorporação à 

cultura e à gestão empresarial minerária, o que compromete ainda a relevância para a questão. 

O mesmo não ocorre quanto à questão da eficiência energética no setor. 

Fazem-se necessárias leis e políticas públicas que deem o mesmo valor ao social, ao 

econômico e ao ambiental, e que essas dimensões sejam estruturadas dentro de um processo 
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verdadeiramente único, cujo objetivo maior seja o desenvolvimento sustentável. 

Não há como a mineração operar sem um planejamento e controle operacional. É 

fundamental, desde o início da atividade extrativa, o planejamento da vida útil do 

empreendimento, de modo a se prever o fechamento ou a sua desativação – em razão da 

exaustão do mineral – até mesmo constatar uma inviabilidade econômica ou até mesmo 

técnica. Para o bem ou para o mal, o planejamento e o controle operacional são fundamentais. 

No Canadá, a mina de níquel da INCO em Sudbury, que já foi a maior emissora de 

dióxido de enxofre do mundo, teve que se adequar estabelecendo padrões de emissão rígidos e 

um sistema de produção atrelado às condições meteorológicas de dispersão de poluentes – 

caso a concentração no ar for maior que a permitida, a produção deve ser diminuída 

(SANCHEZ, 2013). 

2.3 A mineração e o principio da solidariedade intergeracional 

Os direitos de solidariedade33 constitucionais superam o preceito individual de 

dignidade da pessoa humana com base no antoprocentrismo. Os direitos de solidariedade são 

difusos34 e, portanto, atribuiídos a uma coletividade, ligada por circunstâncias fáticas. Desse 

modo, os afetados passam pela alteridade, além da individualidade, sob a base do 

biocentrismo.35  

                                                 
33

 Os direitos de solidariedade muitas vezes também denominados de fraternidade são os denominados direitos 

de terceira geração, assim definido por Bonavides como sendo os dotados de “altíssimo teor de humanismo e 

universalidade”, que se cristalizaram no fim do século XX e não se “destinam especificamente à proteção dos 

interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado”. Os direitos de terceira geração são 

direcionados ao gênero humano, “num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 

termos de existencialidade concreta” (BONAVIDES, 2006, p. 569). 
34

 CDC, art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo.  

 Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;  

 II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; 

 III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
35

 Biocentrismo: As tendências antropocêntricas defendem a responsabilidade do ser humano para com a 

natureza (for the nature) enquanto as biocentricas, deveres diante a natureza (to the nature) Em outras 

palavras, a natureza é sujeita de direitos. Falam de deveres diretos e não indiretos para com o meio ambiente. 

São críticos das posturas antropocêntricas, postulando um valor intrínseco para a natureza, rejeitando uma 

diferença entre seres humanos e seres não humanos (JUNGES, 2001, p. 34). 
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Por muitos séculos, a humanidade fez uso dos recursos naturais e ambientais da 

forma como quis, sem se preocupar com o exaurimento de tais recursos, preocupada somente 

com a satisfação de suas necessidades e desejos.Parte dessa atitude advém de uma 

inesgotabilidade dos recursos naturais.36 

O exercício da solidariedade é uma premissa ética e moral que aparece desde a 

Antiguidade, e a discussão de seus fundamentos perpassa por sociólogos e filósofos desde 

então, pelo fato de que, virtude ética significa reconhecer-se no outro. Com a evolução do 

Direito, essa premissa incorporou esse valor ao sistema jurídico, tornando-o um princípio 

fundamental. 

Somente a partir da segunda metade do século XX, é que passou a existir a 

preocupação com a a dignidade da pessoa humana, mais precisamente após a segunda guerra 

mundial, principal aprendizado pós guerra. 

O princípio intergeracional, também usualmente denominado equidade 

intergeracional, teve sua efetivação quando da Declaração de Estocolmo sobre o meio 

Ambiente Humano em 1972, em seus Princípios 2 e 5 que assim dispõe: 

Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a 

fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem 

ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso 

planejamento ou administração adequada. 

Princípio 5 - Os recursos não renováveis da Terra devem ser utilizados de forma a 

evitar o perigo de seu esgotamento futuro e assegurar que toda a humanidade 

participe dos benefícios de tal uso. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1972). 

                                                 
36

 Antropocentrismo: Falamos de uma consciência antropocêntrica porque, de acordo com ela,  ao estar 

subordinada às solicitações dos ritmos e ciclos da natureza a humanidade passa a erigir se como um sujeito 

central na ordem natural e cósmica, consciência, concebidas, sobretudo, como uma realidade externa a ela, 

cuja vontade e ação são decisivas  na exploração e transformação do mundo [...] amparada em uma 

mentalidade manipuladora de uma realidade em geral, que face às restrições e carências que se encontrasse 

submetida a humanidade até então propugnava se a realizar uma articulação racional de projetos (no final das 

contas de meios instrumentais) para participação ativa na regulação e modificação da natureza e rompimento 

dos limites que impunha a mesma para transformação do mundo e desenvolvimento das forças produtivas. 

Estava inserida a pressuposição, mais ou menos explícita ou implícita, de que os recursos naturais eram 

praticamente inesgotáveis e de que a natureza estava aí para ser explorada pelos homens sem nenhuma 

restrição (DURAN; PEREZ, 2000, p. 13-14, tradução nossa).  

 No original: Hablamos de consciencia antropocéntrica porque, cuerdo con ella, de estar subordinada a los 

requerimientos de los ritmos y ciclos de la naturaleza, la humanidad pasaba a erigirse en un sujeto central deI 

orden natural y cósmico, concebidos, sobre todo, com o una realidad externa a ella, cuya voluntad y acción 

son decisivas en la explotación y transformación del mundo. […] amparada en una mentalidad manipuladora 

de la realidad en general que frente a las restricciones y carencias a las que se había encontrado some tida la 

humanidad hasta entonces, propugnaba la articulación racional de proyectos (a fin de cuentas, de medios 

instrumentales) encaminados a participar activamente en la regulación y modificación de la naturaleza, a 

romper los límites que imponía la misma para la transformación del mundo y el desarrollo de las fuerzas 

productivas, Estaba extendida la presuposición, más o menos explícita o implícita, de que los recursos de la 

naturaleza eran prácticamente inagotables y de que ésta estaba ahí para ser explotada por los hombres sin 

ninguna restricción.  
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Até então, todas as atividades econômicas, incluídas aí a mineração, estavam 

direcionadas somente a um crescimento/desenvolvimento econômico, cujo preço a se pagar 

não era importante, desde que a verdadeira prejudicada fosse a natureza. A atividade 

minerária, tanto no mundo como no Brasil, também estava inserida nesse quadro. 

Foi com os princípios 2 e 5, acima mencionados, que o direcionamento das 

atividades econômicas passou para um desenvolvimento sustentável, deixando o crescimento 

econômico no passado. O direcionamento passou a ser a garantia do futuro. A humanidade se 

conscientizou de que os recursos naturais são finitos e esgotáveis, e que comprometer o 

legado para as gerações futuras não é o correto a se fazer. 

Em 1992, com a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Ambiente e Desenvolvimento, 

houve um reforço concreto, fruto de um posicionamento mundial favorável à efetivação da 

solidariedade intergeracional, através de seu terceiro princípio, conforme abaixo: 

Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que 

responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das 

gerações presentes e futuras . (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). 

O Princípio da Equidade ou Solidariedade Intergeracional está presente na 

Constituição da Republica Brasileira no e no artigo 225, no qual fica claro o comando de que, 

tanto o Poder Público quanto a coletividade devem zelar pela preservação dos recursos 

naturais e do ambiente para as gerações presentes e futuras. 

Em contrapartida, ao se acolher o princípio da solidariedade intergeracional, além de 

se reconhecer que a vida futura, incluindo as não nascidas, possuem direitos pela ação atual da 

humanidade face à natureza, reconhece-se também que o agir humano atual está limitado pelo 

mesmo princípio, e gera uma mudança no modo de exploração dos recursos minerais. 

Para Beatriz Souza Costa (2010, p. 59), a solidariedade é termo “polissêmico, e 

quase todos os seus significados estão diretamente relacionados ao ser humano”. Trata-se da 

preocupação e do respeito com o outro, ainda que não existente, é o cuidado com a dignidade 

humana em sua alargada concepção. 

Nesse sentido, Marcela Vitoriano e Silva (2011, p. 126) conclui que, ao imputar ao 

Estado e a todos os membros da sociedade o encargo de construir uma “sociedade solidária” 

através da distribuição de justiça social, o texto constitucional agregou um novo valor aos já 

existentes, ao estabelecer natureza jurídica ao dever de solidariedade, que se tornou passível, 

portanto, de exigibilidade.  

A inserção da solidariedade como princípio constitucional, de caráter fundamental, 
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impõe a incorporação de um valor ético, como jurídico, o de tratamento igualitário entre os 

homens das presentes e futuras gerações, através do Direito. O que se objetiva no Direito 

Ambiental é o uso equilibrado dos recursos naturais e minerais, de forma que seu esgotamento 

seja dilatado e possa ser legado às gerações futuras (SILVA, 2011, p. 127). 

O principio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional alinha-se ao 

do desenvolvimento sustentável, na medida em que expõe a necessidade de se abortarem as 

ações econômicas predatórias em detrimento da natureza. Não há desenvolvimento 

sustentável sem a solidariedade intergeracional e não há legado a ser deixado para futuras 

gerações, se não forem adotadas urgentemente posturas ambientais que promovam o 

equilíbrio entre produção, consumo e esgotabilidade de recursos naturais.  

O princípio da solidariedade intergeracional deve ser projetado para além das 

fronteiras nacionais.  

Em uma sociedade de risco37, a proteção do direito das futuras gerações configura a 

proteção de direito difuso ao longo do tempo. Por via de consequência, prefere-se a aplicação 

de medidas preventivas para mantença de certa qualidade ambiental, visto o dano ambiental 

futuro ser, em sua maioria das vezes, incerto. 

O princípio da solidariedade intergeracional na mineração invoca uma 

responsabilidade compartilhada, tripartite, assim como a atividade minerária, que envolve a 

sociedade, o Estado e o setor econômico (empreendedor), de forma que se internalizem as 

responsabilidades individuais e coletivas e se exteriorizem práticas mantenedoras do 

patrimônio ambiental.  

Ao Estado, cabe o papel de fomentador, não só da economia, mas de informação e 

participação obtidos somente através de uma efetiva Educação Ambiental, já prevista em 

                                                 
37

 Ulrich Beck é um dos teóricos sociais mais destacados do presente depois da publicação de  Risk Society. O 

argumento central desse livro é que a sociedade industrial, caracterizada pela produção e distribuição  de 

bens, foi deslocada para uma sociedade de risco, na qual a distribuição dos riscos não corresponde às 

diferenças sociais, econômicas e geográficas da típica primeira modernidade. Nessa sociedade, o 

desenvolvimento da ciência e da técnica não daria conta da predição e controle dos riscos que contribuiu 

decisivamente para criar. As consequências dessa nova realidade seriam de grande gravidade para a saúde 

humana e para o meio ambiente, além do que seriam também desconhecidas a longo prazo e quando 

descobertas, seriam irreversíveis. Entre esses riscos, Beck inclui os riscos ecológicos, químicos, nucleares e 

genéticos, produzidos industrialmente, externalizados economicamente, individualizados juridicamente, 

legitimados cientificamente e minimizados politicamente.. Este conjunto de riscos geraria “uma nova forma 

de capitalismo, uma nova forma de economia, uma  nova forma de ordem global, uma nova forma de 

sociedade e uma nova forma de vida pessoal” (BECK, 2011, p. 2-7). 

 O conceito de sociedade de risco se cruza diretamente com o de globalização: os riscos são democráticos, 

afetando nações e classes sociais sem respeitar fronteiras de nenhum tipo. Os processos que passam a 

delinear-se a partir dessas transformações são ambíguos, coexistindo maior pobreza em mas sa, crescimento 

de nacionalismo, fundamentalismos religiosos, crises  econômicas, possíveis guerras e catástrofes ecológicas e 

tecnológicas, e espaços no planeta onde há maior riqueza, tecnificação rápida e alta segurança no emprego 

(GUIVANT, 2000, p. 1). 
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dispositivo legal Lei nº 9.795/99.  

Foram elaborados na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, a Rio 92, os seguintes princípios relacionados à responsabilidade global e à 

educação ambiental, no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global: 

Princípio 6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o  

respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação 

entre as culturas. 

Princípio 16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência 

ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, 

respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos 

seres humanos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992).  

Em países como o Canadá, a responsabilidade é tripartite - Estado-Comunidade-

Empreendedor minerário. Há uma conscientização da necessidade de manutenção de uma 

qualidade ambiental, fruto de uma política de educação ambiental fundamentada nos 

princípios acima.  

O uso racional dos recursos naturais e minerais já está arraigado na população 

inserida nesse contexto. Isso contribui para que os princípios acima mencionados sejam 

colocados em prática, fazendo de uma prática local uma mudança global, abrangendo o setor 

em todo o mundo. 

A responsabilização de hoje pode e será apontada no futuro, de acordo com a ética 

ambiental. Hodiernamente, presencia-se uma crise de valores evidenciada pela sociedade 

consumista e pela exploração descuidada dos recursos naturais. A natureza foi coisificada 

pelo homem, deixando em segundo plano a solidariedade intergeracional. Há que se resgatar o 

cuidado com a natureza e o cuidado com o outro, para se legitimarem as ações atuais, de 

maneira a promover um legado ético ambientalmente para as futuras gerações. 

O momento da mineração utilitarista já passou, seja pelas consequências observadas 

das praticas extrativistas, seja por uma mudança de posicionamento face ao ambiente.  

Seja qual for o motivo, a humanidade conscientizou-se que caminha para uma 

sociedade de risco, de escassez e que, caso não se reverta o caminho adotado, promover-se-á 

um dano irreversível na atividade, já conhecida mais por seus impactos negativos que 

positivos. O ambiente exige da atividade minerária soluções de ordem práticas e eficazes na 

promoção de uma atividade que equilibre o aspecto econômico e ambiental. 

O legado a ser deixado para as futuras gerações deve ser de igual valor ao herdado 

pela geração presente, mesmo que parte dos recursos naturais tenha sido consumida. 
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Por isso, embora não seja o objeto do presente estudo, o procedimento de 

licenciamento hígido é implementado também na atividade minerária. Marta Sawaya Miranda 

Camelo (2006, p. 10) defende que, para se efetivar a exploração de bens minerais, é 

necessária a existência de dois processos distintos de licenciamento: “o Licenciamento 

Mineral e o Licenciamento Ambiental”. 

O Licenciamento Mineral constitui-se do conjunto de procedimentos administrativos 

que resultam em regimes de exploração e aproveitamento dos recursos minerais concedidos 

pela União. 

Já o Licenciamento Ambiental trata-se de um conjunto de procedimentos 

administrativos que permitem uma avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 

exploração mineral proposta e a ser executada, e condiciona a instalação ou não de um 

empreendimento à decisão final do órgão responsável (DNPM). É indispensável para se 

concretizar o direito de exploração do bem mineral. As normas, critérios e padrões para o 

licenciamento são determinados pela resolução do CONAMA, nº 237 de 19 de dezembro de 

1997. 

O licenciamento mineral é o consentimento da União a um particular para lavrar 

recursos minerais, sendo admitido somente para areias, cascalhos e saibros para utilização 

imediata na construção civil, no preparo de argamassas e agregados, que não sejam 

submetidos a processos industriais de beneficiamento e que não se destinem, como matéria 

prima, à indústria de transformação, para rochas e outras substâncias minerais, quando 

aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões e afins, para argilas usadas no 

fabrico de cerâmica vermelha e rochas britadas para uso imediato na construção civil e 

calcários empregados como corretivos de solo na agricultura, conforme art. 1º, da Lei nº 6.567 

de 24 de setembro de 1978 (NOGUEIRA, 2004, p. 51). 

Ainda há a necessidade de interação e compatibilidade das políticas públicas 

minerárias e ambientais no Brasil sobre a exploração dos recursos naturais. Não há como 

dotar a atividade minerária de sustentabilidade sem a solidariedade e responsabilidade difusa 

pelos danos causados. Somente com essa mudança de paradigma é que o esgotamento total de 

recursos minerais ocorrerá. Somente a partir de uma real responsabilização solidária tripartite 

(Estado-minerador-comunidade) é que será possível encontrar soluções concretas para os 

desafios que o fechamento de mina propõe. Nos países como o Canadá e Austrália esse 

objetivo já foi alcançado, cabe ao Brasil adotar as experiências bem sucedidas, antes que haja 

o comprometimento futuro de regiões e comunidades atualmente mineradoras. 
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2.4 A rigidez locacional e o princípio democrático 

Para que um efetivo Estado Democrático de Direito ocorra, há que se promover uma 

efetiva participação da sociedade nos programas decisórios de qualquer natureza. 

Desde o século XX, a democracia nunca foi tão valorada pelas lideranças políticas do 

Ocidente, tendo sido convertida em princípio fundamental para legitimidade política. Raro é o 

Estado, no contexto atual que não se proclame democrático. É o principio democrático que 

norteia a maioria das sociedades atualmente (BONAVIDES, 2001, p.267). 

 Como princípio fundamental possui em si valores tais como a igualdade, a liberdade, 

o interesse comum, dentre outros exercidos pelo povo e para o povo (BRITO; COSTA, 2013).  

 Do aprimoramento e exercício do princípio democrático emerge a democracia 

participativa, que por sua vez promove a cidadania. No entanto, nem sempre o exercício 

democrático vem atrelado à rigidez locacional, que tanto caracteriza a atividade minerária. As 

realidades estão cada vez mais complexas.  

Na mineração não há democracia para se definir em que local será desenvolvida a 

mineração, pois se fosse permitido exercer essa vontade seria sempre em locais nos quais a 

cidadania pudesse evoluir de tal modo que a atividade seria sempre visualizada pelos cidadãos 

locais como dádiva e não como maldição.38 

No entanto, como o local no qual se encontra a reserva mineral é determinado única 

e exclusivamente pela natureza, nem sempre o exercício da cidadania ambiental é garantido, 

às vezes inclusive por falta de quem exercê-lo, como no caso das minas localizadas em áreas 

desérticas.  

A rigidez locacional da atividade minerária impossibilita o exercício hegemônico do 

princípio democrático. No entanto, não se pode conformar com essa impossibilidade. Como 

então compatibilizar os dois aspectos da questão, se a democracia participativa só é plena 

através de seu exercício e da cidadania? Peculiar se faz pensar que o princípio democrático 

deve se ajustar à rigidez locacional do recurso mineral, no entanto é isso efetivamente na 

atividade minerária, principalmente sob o viés da sustentabilidade. Nesse aspecto, são 

                                                 
38

 Maria Amélia Enríquez trabalha em seu livro Mineração: Maldição ou dádiva  a polêmica e o papel efetivo 

da mineração para o desenvolvimento das regiões onde há a localização de reservas minerais. A maldição 

estaria no fato de que onde há a mineração há limitação de capacidade produtiva de outros setores, impedindo 

o desenvolvimento de outros setores da economia, criando-se uma dependência do setor mineral. Já a dádiva 

da mineração está no fato de ela gerar um desenvolvimento econômico regional, já que atrai recursos 

financeiros de grande monta. A dádiva parte do pressuposto das oportunidades que a atividade minerária gera 

(ENRIQUEZ, 2008). 
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múltiplos os desafios. 

O princípio democrático hodiernamente permite a vivência de uma diversidade de 

democracias, cuja participação de atores deve ser contextualizada. Um processo de 

desenvolvimento regional é caracterizado por um contexto espacial e temporal, de forma 

setorial-funcional (BECKER, 2011, p. 27). 

Os contextos permitem uma diversidade também de participação e o exercício 

diversificado da cidadania. É esse exercício socioambiental que permite a distinção entre o 

local e o global e o surgimento ou não de conflitos ambientais. 

Para se analisar um desenvolvimento econômico sustentável faz-se necessário que 

ele só possui sentido através do exercício do princípio democrático. Importante lembrar que o 

desenvolvimento de uma região, no regime capitalista, somente tem chances de obter bons 

resultados se for planejado e bem executado, o que vale também para o fechamento de mina. 

Somente através do exercício do princípio democrático e do planejamento as 

potencialidades locais podem ser bem eficazes, é dessa realidade que podem surgir arranjos 

corporativos eficientes e propícios para o aproveitamento das oportunidades locais (BECKER, 

2011, p. 31). 

Necessário haver o envolvimento de agentes de todos os setores (social, politico, 

econômico), a inclusão de novos atores sociais, que incluem temáticas como a participação 

cidadã e o cuidado do bem comum ambiental.  

Somente através da capacidade de superação dos conflitos há possibilidades reais de 

integração de interesses locais, socioambientais regionalizados e as oportunidades globais 

(BECKER, 2011, p. 40). 

A participação democrática faz-se portanto necessária, desde o planejamento do 

empreendimento, quanto nas licenças de atividades geradoras de grandes impactos, como 

ocorre na atividade minerária. Isso para uma efetiva democratização de políticas direcionadas 

para a conservação ambiental e adoção de estratégias para uma efetiva sustentabilidade.  

A participação social é fundamental no processo decisório e para a dinâmica 

regional, sendo resultado direto do exercício do princípio democrático. Cooperação, parceria, 

integração devem conviver com a temática e decisões locais que envolvem a atividade 

minerária.  

Ocorre que, no Brasil, são perceptíveis as dificuldades para uma efetiva participação 

democrática. A democracia envolve, essencialmente, a soberania popular, já que o povo é a 

fonte do poder e o Estado deve exprimir sua real vontade (SILVA, 2002, p. 131). 

Não há como haver uma efetiva participação democrática sem acesso global ao 
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conhecimento, à educação, à informação e à tecnologia, de forma a se permitir um 

posicionamento contrário à atividade de forma fundamentada. Ao Estado, cabe o papel de 

fomentador não só da economia, mas também da informação e da participação das 

comunidades envolvidas. Só assim pode-se garantir que a atividade minerária oportunize um 

desenvolvimento realmente sustentável e o desenvolvimento regional pós-mineração. 

Ocorre que, muitas vezes a rigidez locacional contribui para que o acesso à 

participação democrática seja obstaculizado, seja devido à localização da reserva mineral – 

em locais desérticos, gélidos, inabitados ou despovoados, seja em locais “prósperos” somente 

economicamente. 

A mineração, ao contrário das demais atividades econômicas e industriais, está 

atrelada à rigidez locacional, ou seja, só é possível minerar em locais previamente 

determinados pela natureza. Apesar de conhecida essa característica minerária, é ela que gera 

as polêmicas entre as comunidades locais, os mineradores e os ambientalistas.  

É sempre bom frisar que a percepção da atividade minerária é divergente para cada 

parte envolvida (Estado – Comunidade – Empreendedor) é sempre diferenciada e a superação 

dos conflitos advindos dessa interação de visões é fundamental tanto para o exercício do 

principio democrático como para a sustentabilidade. 

Assim como a mineração, a democracia não possui uma identidade única, podendo 

ser expressa de diversas formas e intensidades, possuindo, inclusive características distintas 

nos vários lugares e momentos em que é praticada (HELD, 1987, p. 1). Da mesma forma é a 

mineração, que nunca é padronizada. 

Em uma democracia representativa, os cidadãos votam e elegem seus representantes, 

que serão responsáveis por tomar as decisões coletivas em nome do povo. É também chamada 

de democracia indireta, pois o povo delega a responsabilidade de direção estatal aos 

representantes eleitos (BONAVIDES, 2001, p. 272-274). 

A participação pode, dessa forma, se dar de várias maneiras, seja através do 

envolvimento de grupos interessados na elaboração, efetivação e controle de políticas 

públicas, ou ainda, na prestação de serviços, mediante parcerias com entes da sociedade civil. 

O desenvolvimento sustentável, marcado pelo trinômio crescimento econômico, 

equilíbrio ecológico e equidade social, possui diferentes concepções, decorrentes dos 

diferentes atores envolvidos no processo de efetivação do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, principalmente: os agentes econômicos, a sociedade civil e o 

Estado. A natureza desse processo de interação não tem como não ser conflituosa, devido aos 

interesses envolvidos (PINTO; MENDES, 2012, p. 5327). 
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Uma nova racionalidade ambiental-social uniria as bases democráticas e os meios de 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento, através da participação dos diversos atores 

sociais e com a produção de múltiplos saberes, num constante diálogo entre valores e 

conhecimentos (MENDES, 2013, p. 25). 

Essas mudanças, orientadas a uma gestão democrática do desenvolvimento 

sustentável, exigiriam estratégica política, reformas do Estado e o fortalecimento das 

organizações da sociedade civil, para uma nova cultura política que possa legitimar os direitos 

culturais e ambientais dos povos, constituir novos atores e gerar novos movimentos sociais 

pela reapropriação da natureza (LEFF, 2009, p. 64). 

O Estado Democrático de Direito aponta para a realização de uma democracia 

fundada na soberania/cidadania popular, através da formação de instituições representativas e 

instituições de participação do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo, 

sendo que, as primeiras têm tido prevalência sobre as demais. 

O Estado Democrático de Direito Socioambiental é uma resposta do Direito aos 

riscos ambientais pós-modernos, propondo a construção jurídica de um paradigma de Estado, 

mais apto a gerir o meio ambiente, de forma sustentável. Ele se alinha à democracia 

participativa (CANOTILHO; LEITE, 2010, p. 185-192). 

José Joaquim Gomes Canotilho dispõe quatro postulados básicos do Estado 

Democrático de Direito Socioambiental: o postulado globalista, o publicista, o individualista, 

e o associativista, sendo que, o último busca a formulação de um regime democrático de 

vivência da virtude ambiental, substituindo uma visão estatal-tecnocrática das questões 

ambientais por uma visão de conotações de participação democrática (CANOTILHO; LEITE, 

2010, p. 181-186). 

A posição de José Joaquim Gomes Canotilho é a de que o Estado constitucional, 

além de ser e dever ser um Estado de Direito democrático e social, deve ser também um 

Estado regido por princípios ecológicos e sob um direcionamento ético/ecológico, que o 

aponte novas formas de participação política condensadas na expressão democracia 

sustentada.  

O princípio democrático somente será exercido plenamente se estiver atrelado ao 

princípio da cooperação, o qual prevê a soma de esforços entre os povos. Além da 

possibilidade de cooperação entre Estados Nacionais, em face da potencialidade 

transfronteiriça da degradação ambiental, este princípio prevê a ação conjunta do Estado e dos 

cidadãos na formulação e execução da política ambiental (CANOTILHO; LEITE, 2011, p. 

184-185). 
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A cooperação tem previsão na Declaração do Rio: 

Princípio 5 

Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a 

pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às 

necessidades da maioria da população do mundo. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Da junção dos princípios mencionados ao princípio democrático, percebe-se um 

incremento da participação popular nas questões ambientais, relacionando-se diretamente ao 

princípio da participação.  

Canotilho (2010, p. 187-188) ressalta que o Estado democrático sócio ambiental só 

se efetiva através da conjunção da participação popular, da informação e da educação 

ambiental. Aduz que a participação sem a informação é mero ritual e que só a educação 

ambiental é capaz de estimular a consciência dos valores ambientais. 

Dessa forma, o direito à participação poderia ser também considerado um dever de 

participação, alargando-se o conceito de cidadania, relacionando-se com a 

intergeracionalidade e a garantia efetiva dos direitos fundamentais: 

Por fim, deve-se lembrar de que também a questão ecológica integra a inafastável e 

permanente reconstrução do conceito de cidadania. A cidadania ambiental prima 

pela participação direta e integral nos processos de decisão, pautando-se pela 

inclusão subjetiva e pela intergeracionalidade e tendo como pressuposto a educação  

e a informação ambientais. (DEXHEIMER, 2006, p. 63). 

Tal princípio está previsto na Declaração do Rio em seu principio nº 10: 

Princípio 10  

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no  

nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada  

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a  

participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 

proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 

no que se refere à compensação e reparação de danos. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

O acesso à informação é necessário, sobretudo, para conhecimento dos impactos 

ambientais e medidas práticas para a manutenção do equilíbrio ambiental. Os processos de 

informação devem ser capazes de trazer, não apenas informações, mas uma conscientização 

mais ampla aos indivíduos de uma comunidade (MENDES, 2013, p. 42). 
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Dispõe a Agenda 21, sobre o princípio da informação que:  

No desenvolvimento sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, 

considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em 

todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos planos nacional e 

internacional, ao comunitário e individual. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1992). 

A educação ambiental também é importante instrumento de conscientização da 

sociedade sobre as questões ambientais, estimulando a formação de novos comportamentos 

positivos, seja em relação ao meio ambiente, seja para a utilização de seus recursos.  

A educação ambiental propõe uma nova visão do ser humano e sua responsabilidade 

no trato com a natureza, propondo posturas mais éticas de integração e participação, de forma 

que cada um é incentivado ao exercício da cidadania ambiental (BRITO, 2013, p. 57-61). 

A mineração é uma atividade que, embora exercida pelo setor privado, é revestida do 

caráter de utilidade pública. O princípio da participação e informação no fechamento de mina 

se faz presente na reunião para apresentação do Plano de Fechamento, que será planejada, 

conjuntamente entre empreendedor e órgão ambiental responsável, garantindo ampla 

divulgação às partes interessadas (MENDES, 2013, p .79). 

Dessa forma, trata-se de procedimento participativo de consulta pública para avaliar 

a percepção e demandas da comunidade acerca das decisões que serão tomadas pelo 

empreendedor e pelo poder público no fechamento de um empreendimento minerário. 

Entretanto, não há dispositivos legais na norma que disponham sobre o procedimento para sua 

realização, por analogia são seguidos os procedimentos realizados para audiências publicas 

(MENDES, 2013, p. 79). 

No processo de licenciamento das atividades minerárias, identifica-se a abertura à 

participação nas etapas de licenciamento para autorizar o início da atividade, sobretudo 

através das audiências públicas.  

A participação da sociedade civil nos empreendimentos minerários pode se dar de 

duas formas: através das discussões em órgãos colegiados de meio ambiente, onde a 

participação popular se dá através da representação, ou através de audiências públicas, abertas 

à participação direta das partes interessadas. 

Podem ocorrer em dois momentos diversos: na análise de normas e políticas públicas 

eventualmente discutidas dentro do âmbito de suas atribuições e na discussão e aprovação de 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.  
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As audiências públicas também ocorrem durante a discussão e aprovação de 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, podendo, dessa forma, se relacionar 

com as discussões no âmbito dos órgãos colegiados, uma vez que estes órgãos, 

eventualmente, deveriam apreciar, em suas discussões, os resultados das audiências públicas, 

como elemento balizador das decisões a serem tomadas (MENDES, 2013, p. 81). 

No processo de licenciamento dos empreendimentos minerários, tanto nas discussões 

nos órgãos colegiados quanto nas discussões das audiências públicas, os impactos dos 

empreendimentos devem ser considerados em toda sua extensão.  

Já no processo de fechamento minerário, a legislação de Minas Gerais também prevê 

reunião de consulta pública, bastante similar às audiências, que permitem a discussão pelas 

partes interessadas dos aspectos relacionados ao fechamento do empreendimento minerário 

(MENDES, 2013, p. 80). 

Conforme já salientado, os impactos socioambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade devem ser identificados e sistematicamente avaliados nos 

Estudos de Impacto Ambiental, que também deverão prever as medidas mitigadoras dos 

impactos negativos, dentre elas as medidas de controle, acompanhamento e monitoramento 

(MENDES, 2013, p. 81). 

Durante as diferentes etapas de um empreendimento mineiro, são diversos os 

impactos socioambientais, que podem incidir de forma direta ou indireta, implicando no 

exercício pleno do princípio democrático socioambiental, já que seu não exercício pleno pode 

gerar uma insatisfação da comunidade local, no fechamento da mina, quando os impactos 

ambientais e visuais, podem não ser mais irreversíveis. Daí a importância de seu exercício. 

Dentre os impactos ambientais gerados por um empreendimento minerário estão: a 

supressão de vegetação; a alteração visual da paisagem; interferências na fauna, com o 

afugentamento, morte ou redução de espécimes; interferências nas águas superficiais e 

subterrâneas, com possibilidades de assoreamento, contaminação ou redução de vazão; 

emissão de material particulado; geração de ruído; emissão de gases de combustão de 

materiais fósseis; geração de resíduos sólidos; vibrações; dentre outros (MENDES, 2013, p. 

82). 

No âmbito socioeconômico, podem ser citados: alteração dos fluxos populacionais, 

com imigração de pessoas buscando empregos nos empreendimentos mineiros ou seus 

prestadores de serviço, ou seduzidas pelas possibilidades de desenvolvimento que o 

empreendimento possa significar ou afastadas pela deterioração da qualidade de vida; 

alterações na infraestrutura, com o surgimento de novas estruturas visando a atender ao 
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empreendimento, ou ainda a saturação das estruturas pré-existentes; aumento na arrecadação 

de impostos; geração de empregos diretos e indiretos; dependência econômica local com a 

atividade; desestrutura de laços previamente existentes baseados nas atividades econômicas 

ou nas relações sociais anteriores à instalação do empreendimento, ou formação de novos 

laços, relacionados à nova dinâmica socioeconômica; aumento do capital intelectual; dentre 

outros. 

Após a decisão pelo encerramento do empreendimento minerário, e seu consequente 

fechamento, alguns impactos socioeconômicos podem ser acirrados, bem como invertidos, 

podendo ocorrer: emigração, desemprego, abandono da infraestrutura, diminuição da 

arrecadação e redução dos índices de desenvolvimento e de qualidade de vida local e regional 

(MENDES, 2013, p. 83). 

Importante lembrar que para Canotilho (2010, p. 181) a concretização de um Estado 

Democrático de Direito Ambiental necessita de mudanças radicais na sociedade e de uma 

conscientização da crise ambiental, para se adquirir uma cidadania participativa, que 

compreenderia uma ação conjunta do Estado e da coletividade para a preservação ambiental. 
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3 OS CONCEITOS DE RECONVERSÃO DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS 

O ato de minerar consiste em extrair, economicamente, bens materiais da crosta 

terrestre, de maneira racional, evitando todo e qualquer desperdício, utilizando a tecnologia 

mais apropriada ao local e para a substância mineral, já que o recurso mineral é esgotável. 

É interessante trazer alguns dados sobre a pesquisa mineral e a concessão da lavra, 

antes de se adentrar nos tipos de reconversão de áreas mineradas. 

A autorização de pesquisa é um regime exploratório que regula a fase de pesquisa 

mineral e precede a concessão de lavra. Permite ao minerador realizar a prospecção e a 

pesquisa para identificar a existência de determinada jazida, realizando levantamentos 

geológicos e outros estudos, que possibilitem a verificação da existência de recursos minerais 

que venham a possuir valor econômico (NOGUEIRA, 2004, p. 32).  

O Código de Mineração (CM) a define em seu art. 14 e seus parágrafos, como sendo: 

Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à 

definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu 

aproveitamento econômico. 

§ 1º - A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo 

e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em 

escala conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 

geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e execução de 

sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas 

das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos 

minérios ou das substâncias minerais úteis para obtenção de concentrados de acordo 

com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial. 

§ 2º - A definição da jazida resultará da coordenação, correlação interpretação dos 

dados colhidos nos trabalhos executados, e conduzirá a uma medida das reservas e 

dos teores. 

§ 3º - A exeqüibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar 

dos custos da produção, dos fretes e do mercado. (BRASIL, 1967). 

O DNPM é quem outorga a autorização de pesquisa para os interessados atuarem no 

setor minerário, mediante requerimento do interessado conforme o art. 15 do CM: 

Art. 15 - A autorização de pesquisa será outorgada pelo D.N.P. M. a brasileiros, 

pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante 

requerimento do interessado. 

Parágrafo Único - Os trabalhos necessários à pesquisa serão executados sob a 

responsabilidade profissional de engenheiro de minas, ou de geólogo, habilitado ao 

exercício da profissão. 

Art. 16 - A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao 

Diretor-Geral do D.N.P.M., entregue mediante recibo no Protocolo do D.N.P.M., 

onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas 

vias e conter [...] (BRASIL, 1967). 
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Para que o pedido seja analisado, é necessário que a área de pesquisa não esteja 

vinculada a qualquer outro requerimento ou título minerário anterior, devendo respeitar o 

limite máximo aceito para a classe da substância mineral e regiões almejadas, senão    

vejamos: 

Art. 18 - A área objetivada em requerimento de autorização de pesquisa ou de 

registro de licença será considerada livre, desde que não se enquadre em qualquer 

das seguintes hipóteses: 

I - se a área estiver vinculada à autorização de pesquisa, registro de licença, 

concessão da lavra, manifesto de mina ou permissão de reconhecimento geológico;  

II - se a área for objeto de pedido anterior de autorização de pesquisa, salvo se este 

estiver sujeito a indeferimento, nos seguintes casos: 

Após verificar que a área está livre, o interessado deverá assegurar que seu direito de 

prioridade poderá ser postulado, mediante protocolo do pedido no DNPM, seguindo todas as 

formalidades cabíveis (NOGUEIRA, 2004, p. 32). 

Em casos excepcionais, a prioridade poderá ser submetida ao critério da área 

disponível, que será utilizada quando houver indeferimento anterior do título minerário, sendo 

a área considerada somente disponível e não livre, por um período de 60 dias, conforme 

redação do art. 26, do CM: 

Art. 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da União 

ficará disponível pelo prazo de sessenta dias, para fins de pesquisa  ou lavra, 

conforme dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. 

§ 1º. Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada 

na forma deste artigo ficará disponível para pesquisa. 

§ 2º. O Diretor-Geral do D.N.P. M. poderá estabelecer critérios e condições 

específicos a serem atendidos pelos interessados no processo de habilitação às áreas 

disponíveis nos termos deste artigo. 

§ 3º. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha havido pretendentes, a 

área estará livre para fins de aplicação do direito de prioridade de que trata a alínea a 

do art. 11. (BRASIL, 1967). 

O prazo de validade das autorizações de pesquisa está discriminado na Portaria nº 40, 

do DNPM, de 10 de fevereiro de 2000, em seu art. 3º, conforme a seguir: 

[...] dois anos para areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção 

civil rochas e outras substancias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, 

guias, sarjetas, moirões e afins; argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha, 

rochas quando britadas para construção civil; calcários empregados como corretivos 

de solo na agricultura; águas minerais e águas potáveis de mesa; areia, quando 

adequada ao uso na indústria de transformação; feldspato; gemas (exceto diamantes) 

e pedras decorativas, de coleção e para confecção de artesanato mineral; mica e 

rochas de revestimento. Ou serão de três anos, quando objetivarem as demais 

substâncias. (DNPM, 2000). 
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Há casos em que o interessado será selecionado por uma espécie de licitação, na qual 

será dada prioridade para aquele que melhor atender aos interesses do setor minerário, o que 

ocorrerá quando for declarada a caducidade da autorização de pesquisa.  

A caducidade ocorre por alguma forma de inadimplência do concessionário, 

conforme o disposto no art. 38, da Lei nº 8.987/95, e se dará quando o serviço não estiver 

sendo prestado na forma estipulada e adequada, quando o concessionário paralisar o serviço 

ou descumprir as cláusulas contratuais, ou ainda, quando ele perder suas condições 

econômicas, técnicas ou operacionais para realização do serviço. Ocorrerá também a 

caducidade caso o concessionário não cumpra as penalidades impostas por infrações 

anteriores ou não atenda à intimação para regularizar a prestação de serviços ou ainda forem 

condenados, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, incluindo as 

contribuições sociais (BRASIL, 1995). 

Art. 65 - Será declarada a caducidade da autorização de pesquisa, ou da concessão 

de lavra, desde que verificada qualquer das seguintes infrações: 

a) caracterização formal de abandono da jazida ou mina; 

b) não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de pesquisa ou 

lavra, apesar de advertência e multa; 

c) prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as  condições 

constantes do título de autorização, apesar de advertência ou multa;  

d) prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de substância não 

compreendida no Decreto de Lavra, apesar de advertência e multa; e 

e) não atendimento de repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela 

terceira reincidência, no intervalo de 1 (hum) ano de infrações com multas. 

(BRASIL, 1967). 

O titular deve apresentar um relatório final de pesquisa, contendo os estudos 

geológicos e tecnológicos da jazida e demonstrativos da exequibilidade técnica econômica 

para a lavra. Esse relatório final será submetido à aprovação do DNPM e caso não seja 

apresentado no prazo, o titular poderá perder o direito e estará sujeito a multa. Caso haja 

renúncia ao título sua apresentação será dispensada (POVEDA, 2007, p. 62). 

Nogueira (2004, p. 47) explica que a aprovação do relatório de pesquisa pelo DNPM 

exprime somente uma expectativa de direito de lavra ao titular e não um direito adquirido, já 

que o requerimento posterior ao requerimento de lavra pode ser indeferido. Salienta ainda 

que, esse regime não serve essencialmente para a exploração de substâncias minerais, 

concentrando-se somente na pesquisa mineral. 

Ainda na fase de pesquisa, pode ser permitida a lavra em menor escala, desde que o 
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titular esteja munido de guia de utilização emitida pelo DNPM39, da licença ambiental emitida 

por órgão competente e da autorização do proprietário do solo para a realização desses 

trabalhos, conforme determina o art. 22, § 2º do CM: 

Art. 22 - A autorização será conferida nas seguintes condições, além das demais 

constantes deste Código: 

§ 2º. É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área 

titulada, antes da outorga da concessão de lavra, mediante prévia autorização do 

D.N.P. M., observada a legislação ambiental pertinente. (BRASIL, 1967). 

A guia de utilização foi criada em 1942, a fim de viabilizar o empreendimento, em 

casos de dificuldades do minerador em arcar com os custos da pesquisa e do processo 

administrativo e ainda, de avaliar a rentabilidade do recurso mineral encontrado e para 

capacitar uma pesquisa mercadológica e captação de recursos para viabilização e continuidade 

até alcançar a fase de lavra (POVEDA, 2007, p. 63). Trata se de uma excepcionalidade. 

O alvará de pesquisa é entregue, independentemente da anuência do superficiário, e 

pode ser objeto de cessão ou transferência, devendo ser averbado pelo DNPM para ter 

validade, conforme disposto no art. 22, inc. I, do CM: 

Art. 22 - A autorização será conferida nas seguintes condições, além das demais 

constantes deste Código: 

I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário 

satisfaça os requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão 

validade depois de devidamente averbados no D.N.P. M. (BRASIL, 1967). 

O titular da autorização deve responder, com exclusividade, pelos danos causados a 

terceiros, direta ou indiretamente, decorrentes dos trabalhos de pesquisa, conforme o art. 22, 

IV: 

Art. 22 [...] 

IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a 

terceiros, direta ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa;  (BRASIL, 

1967) 

O descumprimento das obrigações do titular da autorização atrai para si sanções 

gradativas, variando da advertência à caducidade do título, conforme art. 63 do CM, a seguir: 

                                                 
39

 Guia de Utilização: Documento que permite a extração de uma quantia limitada de recursos minerais, por um 

tempo determinado, em caráter excepcional, deve estar devidamente justificada e tem que ser elaborada por 

um profissional habilitado 
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Art. 63 - O não cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de 

pesquisa, das permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do 

licenciamento implica, dependendo da gravidade da infração, em: 

I - Advertência; 

II - Multa; e 

III - Caducidade do título. 

§ 1º - As penalidades de advertência, multa e de caducidade de autorização de 

pesquisa serão da competência do D.N.P. M. 

§ 2º - A caducidade da concessão de lavra será objeto de portaria do Ministro de 

Estado de Minas e Energia. (BRASIL, 1967). 

Quando se tratar de poluição de águas ou do ar, resultantes da mineração, a 

penalidade de caducidade poderá ser declarada pelo Ministro de Minas e Energia, conforme 

disposto no art. 102, II, do Decreto nº 62.934/68, cominado com o art. 54, incs. XI e XII: 

Art. 54. Além das obrigações gerais constantes dêste Regulamento, o titular da 

concessão de lavra ficará sujeito às exigências abaixo discriminadas, sob pena de 

sanções previstas no Capítulo XVI deste Regulamento: [...]  

XI - Evitar poluição do ar, ou da água, resultantes dos trabalhos de mineração;  

XII - Proteger e conservar as fontes de água, bem como utilizá-las segundo os 

preceitos técnicos, quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII; 

Art. 102. A caducidade da autorização de pesquisa ou da concessão de lavra será 

declarada desde que verificada qualquer das seguintes infrações: 

I - Quando o infrator, apesar de advertência ou multa: 

a) prosseguir no descumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de 

pesquisa ou de lavra; 

b) prosseguir na prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as 

condições constantes do título de autorização; 

II - Quando o infrator, embora multado por mais de duas vezes no intervalo de um 

ano, prosseguir no descumprimento das determinações da fiscalização;  

III - Prática de lavra ambiciosa ou de extração de substância não compreendida no 

decreto de lavra, independentemente de advertência ou multa;  

IV - Caracterização comprovada de abandono ou suspensão definitiva dos trabalhos 

de pesquisa ou de lavra. (BRASIL, 1968). 

Não é exigido, para a pesquisa mineral, o licenciamento ambiental como o é para a 

lavra garimpeira, mas nada obsta ao DNPM exigir o referido documento quando considerar 

conveniente. 

O Código de Mineração define, em seu art. 36, que lavra “é o conjunto de operações 

coordenadas, objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das 

substâncias minerais úteis, que contiver, até o beneficiamento das mesmas”. 

Para Nogueira (2004, p. 36), a fase pertinente à explotação ou ao aproveitamento 

industrial de jazida é considerada técnica e economicamente viável, bem como o 

beneficiamento do bem extraído, que consiste na realização das etapas de transformação, ou 

seja, fragmentação, pulverização, classificação, concentração, homogeneização, dentre outras. 
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De acordo com o art. 37 do CM: 

Art. 37 - Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições: 

I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P. M.; 

II - a área de lavra será a adequada à condução técnico-econômico dos trabalhos de 

extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. 

Parágrafo Único - Não haverá restrições quanto ao número de concessões 

outorgadas a uma mesma Empresa. (BRASIL, 1967). 

A concessão da lavra verifica-se por título, através de uma portaria assinada pelo 

MME. O interessado na pesquisa mineral deve ter o relatório final da mesma, aprovado pelo 

DNPM e o haver requerido em tempo hábil (POVEDA, 2007, p. 65). Há a possibilidade de se 

adquirir o requerimento ou título através da transferência ou cessão, como já mencionado. 

Na concessão de lavra há também o direito de prioridade e aproveitam-se as regras 

da área livre. A concessão de lavra será também outorgada por meio de portaria do MME, 

sendo que, a partir de sua publicação, seu titular passa a ter 90 (noventa) dias para requerer a 

posse da jazida (POVEDA, 2007, p. 65). 

As obrigações quanto aos trabalhos de lavra encontram-se fixadas no art. 47, do CM, 

conforme a seguir: 

Art. 47 - Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que 

constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de cumprimento das sanções 

previstas no Capítulo V: 

I - Iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra, dentro do prazo de 6 (seis) meses, 

contados da data da publicação do Decreto de Concessão no Diário Oficial da 

União, salvo motivo de força maior, a juízo do D.N.P. M.; 

II - Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo D.N.P. M., e cuja 

segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina;  

III - Extrair somente as substâncias minerais indicadas no Decreto de Concessão;  

IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P. M. o descobrimento de qualquer outra 

substância mineral não incluída no Decreto de Concessão; 

V - Executar os trabalhos de mineração com observância das normas 

regulamentares; 

VI - Confiar, obrigatoriamente, a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente 

habilitado ao exercício da profissão; 

VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior 

da jazida; 

VIII - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou 

indiretamente, da lavra; 

IX - Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local; 

X - Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos 

aos vizinhos; 

XI - Evitar poluição do ar, ou da água, que possa resultar dos trabalhos de 

mineração; 

XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as águas segundo os 

preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII;  
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XIII - Tomar as providências indicadas pela Fiscalização dos órgãos Federais;  

XIV - Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicação ao D.N.P. M.; 

XV - Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos 

de lavra, de modo a permitir a retomada das operações;  

XVI - Apresentar ao Departamento Nacional de Produção Mineral - D.N.P. M. até o 

dia 15 (quinze) de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano 

anterior. 

Parágrafo Único - Para o aproveitamento, pelo concessionário de lavra, de 

substâncias referidas no item IV deste artigo, será necessário aditamento ao seu 

título de lavra. (BRASIL, 1967). 

O Artigo 50 do CM trata do relatório do inciso XVI acima mencionado: 

O Relatório Anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre 

outros, dados sobre os seguintes tópicos: 

I - Método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor, das 

substâncias minerais extraídas; 

II - Modificações verificadas nas reservas, características das substâncias minerais 

produzidas, inclusive o teor mínimo economicamente compensador e a relação 

observada entre a substância útil e o estéril; 

III - Quadro mensal, em que figurem, pelo menos, os elementos de: produção, 

estoque, preço médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, 

recolhimento do Imposto Único e o pagamento do Dízimo do proprietário;  

IV - Número de trabalhadores da mina e do beneficiamento; 

V - Investimentos feitos na mina e nos trabalhos de pesquisa;  

VI - Balanço anual da Empresa. (BRASIL, 1967). 

A concessão de lavra possui prazo indeterminado, perdurando enquanto seu titular 

estiver cumprindo todas as condições determinadas em lei (POVEDA, 2007, p. 66). A lavra 

que estiver sendo praticada em desacordo com o plano aprovado pelo DNPM será considerada 

lavra ambiciosa, conforme conceito dado pelo art. 48, do CM: 

Art. 48 - Considera-se ambiciosa, a lavra conduzida sem observância do plano 

preestabelecido, ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento 

econômico. (BRASIL, 1967). 

Caso extinga-se o título, o DNPM, por meio de publicação de edital no Diário Oficial 

da União, tornará pública a disponibilidade da área. As hipóteses de caducidade serão as 

mesmas já mencionadas para a autorização de pesquisa, assim como a responsabilização do 

titular por todo e qualquer tipo de poluição causada pelo lavramento da jazida. 

O regime de licenciamento mineral, assim como a concessão de lavra, permitem ao 

titular extrair substâncias minerais com finalidade econômica.  

A recuperação de áreas degradadas pela atividade minerária é uma realidade para a 

empresa mineira, desde o início da sua atividade, devido ao comando do artigo 225, § 2º da 
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Constituição da República de 1988: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo -se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. [...] 

§ 2º - 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. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. [...] (BRASIL, 

1988). 

A recuperação das áreas degradadas é também tema da Política Nacional do Meio 

Ambiente conforme se depreende dos artigos 2º, inc. VIII, da Lei nº 6.938/81 e 4º, inc. VII: 

Art.2 – A política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios: [...] 

VIII – a recuperação de áreas degradadas. [...]  

Art. 4 – A Política Nacional do Meio Ambiente visará: [...] 

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição, pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1981). 

Segundo o artigo 3º do Decreto nº 97.632/89,  

Art. 3º A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma 

forma de reutilização, de acordo com um prazo pré-estabelecido para o uso do solo, 

visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. (BRASIL, 1989). 

A degradação ambiental está conceituada também no artigo 3º da Lei nº 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e é assim definida: “[...] II – 

degradação da qualidade ambiental: é a alteração adversa das características do meio 

ambiente; [...]” (BRASIL, 1967). 

É importante lembrar que a atividade minerária sempre gera impactos ao meio 

ambiente e que o retorno da área minerada à sua condição original é praticamente impossível, 

mesmo com um plano de fechamento de mina e pós-fechamento de mina. 

Somente recentemente ambos estão sendo fruto de preocupações por parte dos 

empresários, dos Estados e das comunidades brasileiras, pois a experiência brasileira quanto 

ao assunto ainda é precária, visto que, a maioria das minas brasileiras ainda está em atividade. 
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Percebe-se que as empresas e a sociedade brasileiras estão começando a se dar conta 

de que a ausência de normas técnico-legais para regular o fechamento de mina, bem como a 

reintegração das áreas mineradas às atividades de interesse da comunidade local, de forma a 

estabelecer direitos, deveres e obrigações para as partes envolvidas está sendo prejudicial aos 

atores envolvidos e à própria imagem da atividade (FLORES; LIMA, 2012, p. 19). 

A lavra pode ser de dois tipos: a céu aberto ou subterrânea. Seu tipo será 

determinado de acordo com a relação estéril/minério da jazida, pois cada jazida possui uma 

massa mineralizada individualizada, única e singular, e é isso que determina o método de 

lavra e o processo de beneficiamento do recurso mineral (FLORES; LIMA, 2012, p. 52). 

As minas a céu aberto são as mais impactantes pois apresentam vazios significativos 

no solo, causando mudanças no fluxo de água subterrânea e de drenagem superficial, podendo 

causar descargas de águas contaminadas, contaminação de lençol freático e do solo. Em cavas 

de pequeno porte é comum o enchimento com rocha estéril (FLORES; LIMA, 2012, p. 28-52; 

OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 48). 

Ao se elaborar o plano de aproveitamento econômico (PAE) da futura mina, se 

adquire uma noção de quando o recurso mineral da mina se exaurirá ou se a lavra se 

inviabilizará, seja por razões técnicas ou socioeconômicas (FLORES; LIMA, 2012, p. 28). 

As fases do projeto de mineração convencional são: a prospecção, a exploração, o 

desenvolvimento, a lavra e o beneficiamento. O ideal é que o fechamento e pós-fechamento 

de mina sejam consideradas novas etapas da atividade minerária (FLORES; LIMA, 2012, p. 

30). 

A prospecção, baseada em uma gama de informações multidisciplinares, é a busca 

pela descoberta de uma jazida e é o início de um projeto minerário. Desenvolver a prospecção 

é mais técnico e prático, pois envolve trabalhos geológicos, topográficos e químicos, a fim de 

se estabelecer a viabilidade econômica da jazida, definindo volumes e teores do recurso 

mineral encontrado naquele local (FLORES; LIMA, 2012, p. 31-32). 

 A fase de desenvolvimento é a preparação da jazida para seu aproveitamento 

econômico, envolve a construção de toda uma estrutura para a realização do empreendimento: 

construção de vias de acesso, execução de obras de instalação para o beneficiamento do 

minério, de apoio, sistemas de esgotamento sanitário e de ventilação (FLORES; LIMA, 2012, 

p. 31-32). 

Esta etapa envolve também a construção das conhecidas vilas da mineração, que são 

vilas com infraestrutura necessária para garantia do bem estar dos empregados da mina e de 

seus familiares. A lavra é o aproveitamento industrial da jazida em toda sua potencialidade e 
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produtividade de extração de minérios. O beneficiamento é a etapa que agrega ao recurso 

mineral sua caracterização como produto de mercado, nessa fase dá-se o melhoramento das 

propriedades e do grau de pureza ao recurso mineral, adequando-o à demanda do mercado 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 31-32). 

Sempre poderá ocorrer na vida útil da mina a sua suspensão, que será temporária, ou 

paralisará definitivamente a lavra de uma mina, seja por exaurimento do recurso mineral, seja 

por razões econômicas ou sociais. Qualquer que seja o tipo de interrupção da atividade da 

mina haverá impacto ambiental e socioeconômico sobre as comunidades locais e regionais 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 33). 

Percebe-se que o fechamento de mina, embora confundido com a recuperação de 

área degradada, nada mais é do que uma das etapas do fechamento de mina.  

O PRAD passou a ser obrigatório pelo Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989 para 

todo empreendimento que promova a exploração de recursos minerais, devendo ser 

apresentado junto ao EIA e ao RIMA40 ao órgão ambiental competente, conforme se 

depreende dos artigos seguintes: 

Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais 

deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do 

Relatório do Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental 

competente, plano de recuperação de área degradada. 

Parágrafo único. Para os empreendimentos já existentes, deverá ser apresentado ao 

órgão ambiental competente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir 

da data de publicação deste Decreto, um plano de recuperação da área degradada. 

Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos 

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem 

algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos 

recursos ambientais. 

Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma 

forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, 

visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. (BRASIL, 1989). 

A grande inovação do decreto é que ele abrangeu os empreendimentos já em 

operação, dando-lhes um prazo para apresentação do PRAD. O PRAD deve apresentar uma 

solução técnica adequada para reabilitação do solo degradado pela atividade minerária, 

possibilitando o uso futuro do mesmo.  

O PRAD é passível de alterações, desde que devidamente autorizado pelo órgão 

ambiental, o que se justifica pelo fato da atividade ser muito dinâmica.  

                                                 
40

 RIMA:
 
o Relatório de Impacto Ambiental geralmente está baseado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

O que o diferencia deste é que o RIMA possui linguagem menos técnica, para que seja compreendido 

também por não especialistas ambientais, em audiências publicas, com participação da comunidade local 

ampliando a informação e participação.
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Nem sempre a qualidade dos PRADs é consistente, sendo detectadas falhas quanto à 

sua confecção, como a ausência concreta da situação dos ecossistemas originais e a falta de 

apresentação de garantias de disponibilidade de recursos para realização efetiva dos PRADs. 

Além disso, por contenção de custos, nem sempre as empresas mineradoras contratam equipes 

multidisciplinares para sua confecção, para contenção de custos. 

Em contrapartida, com certa frequência, os PRADs não são analisados por técnicos nos 

órgãos governamentais, muito menos têm garantidas as audiências públicas para sua aprovação. 

Pela falta de regulamentação do Código de Mineração, quanto ao Plano de 

Fechamento de Mina, utiliza-se o licenciamento ambiental e o PAE41 para impor a obrigação 

de reparação da área degradada pelo empreendedor (REMÉDIO JUNIOR, 2013, p. 337). 

A degradação ambiental está conceituada também no artigo 3º da Lei nº 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e é assim definida “II – degradação 

da qualidade ambiental: é a alteração adversa das características do meio ambiente; [...]” 

(BRASIL, 1967). 

3.1 Reabilitação 

Reabilitação é o processo de reparação dos impactos ambientais causados pela 

atividade minerária e é essencial para o aproveitamento dos recursos minerais, devendo, 

preferencialmente, estar em sintonia com o princípio do desenvolvimento sustentável. A 

reabilitação está atrelada à criação de novos usos para o local alterados pelo empreendimento 

minerário (FLORES; LIMA, 2012, p. 65). 

Os novos usos da área devem ser previamente determinados, com a participação de 

todos os atores envolvidos no processo minerário do local (comunidade-empresários-Estado). 

Um novo uso para a área minerada implica em falar em pós-fechamento de mina, em 

promover um uso comercial, agrícola, cultural, de preservação ou a conservação ambiental. 

Georgina Pearman (2009) descreve em seu livro com propriedade que um novo uso pode ser 

dado para uma cava de mina de superfície, para uma mina subterrânea seja ela de minério, de 

                                                 
41

 PAE é um dos documentos essenciais do Requerimento de Lavra, que deve ser apresentado ao DNPM até um 

ano após da publicação da aprovação do Relatório Final de Pesquisa (RFP). O PAE é um relatório técnico 

que deve ser elaborado por de um Engenheiro de Minas. Neste documento, deve constar todo o estudo 

técnico-econômico do aproveitamento de uma jazida mineral e a análise econômica de viabilidade do 

empreendimento. Faz parte deste relatório, o Plano de Lavra, o dimensionamento dos equipamentos de lavra 

e beneficiamento e o Plano de Resgate e Salvamento (IBRAM, 2013). 
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sal, de carvão, dentre outras. Na cidade de Baden-Wuritemberg, na Alemanha, uma cava de 

mina aberta após o planejamento de fechamento de mina e da promoção da revegetação e 

biodiversidade do local da área minerada ganhou novo uso turístico de recreação e esportes. A 

prática de pesca e andar de barco à vela também é comum no lago da barragem de rejeitos. 

Nos morros que circundam o lago há a prática de caminhadas, ciclismo, hipismo, trilhas 

naturais e observação de pássaros. Com reuso similar, pode-se citar também a antiga mina de 

pedra ardósia de Cornwall, UK, que hoje possui a maior tirolesa da Europa, que atravessa o 

lago face a face (distancia aproximada de 1,5km e a uma altura de 30m), que antes era a 

barragem de rejeitos da mina. 

Na Austrália, em Homebush Bay, na cidade de Sydney o cenário lunar da mina foi 

utilizado para as filmagens do filme Mad Max, o cenário até hoje é mantido intacto e passou a 

ter vocação turística.  

Pearman ressalta que a mineração sempre gerou interesse turístico, desde o século 15 

há relatos de que as minas de sal em Wielczka atraíam grupos turísticos para vê-la em 

atividade e após a atividade. Minas como a de Bingham Canyon, nos Estados Unidos, chegam 

a receber cerca de 150.000 pessoas por ano para visitação das suas estruturas.  

A Unesco possui 16 áreas mineradas denominadas como Sítios de Herança Mineira 

Mundial, fazendo parte desta lista a cidade histórica de Ouro Preto, Diamantina e o 

denominado Centro Histórico da Cidade de Goiás, além de locais no Reino Unido como 

Cornwall and West Devon Mining Landscape, Ironbridge Gorge e Blaenavon Industrial 

landscape, México, Chile, Bolívia, Noruega, Polônia, Japão, Áustria, República Checa, 

Alemanha e Espanha, demonstrando que basta planejar o reuso da área minerada para que 

uma nova atividade econômica seja desenvolvida, promovendo um novo ciclo de 

desenvolvimento regional. 

Em Aosta Valley, na Itália, o queijo Fontina é centenário e era produzido nos Alpes. 

Hoje a cooperativa local em Aosta Valley utiliza a estrutura de uma mina de ouro subterrânea 

para curtir o queijo e maturá-lo para consumo. A capacidade de armazenamento é de 200.000 

unidades e o carregamento dos queijos é o mesmo utilizado para transportar o minério 

(PEARMAN, 2009, p. 84-85). 

Pearman cita 101 reusos de cavas e áreas mineradas de todos os tamanhos e tipos de 

minérios, de superfície ou subterrâneas, que perpassam de hotéis a museus e capelas de 

cerimônias religiosas, que possuem em comum o fato da comunidade, o governo e o 

empresariado se preocuparem em planejar o fechamento de mina e o pós-fechamento da mina, 

para um novo ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável regional. 
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Diante disso, é importante ressaltar que o plano de reabilitação trata de questões 

relativas à reabilitação superficial da área minerada, da cobertura superficial do solo, da 

desativação de depósitos de estéreis, barragens de contenção de rejeitos, desmobilização de 

instalações, medidas de proteção de águas limpas e contenção de águas contaminadas, 

proteção de águas subterrâneas, dentre outras questões pertinentes a essa etapa (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 66). 

O plano de reabilitação deve ser aprovado pelos órgãos competentes, que podem 

requerer informações suplementares, modificações ou revisão dos mesmos. O plano de 

reabilitação da Mina de Águas Claras foi aprovado em sua integridade, já o da mina Capão 

Xavier teve recomendações que, posteriormente, foram adotadas. 

O planejamento de recuperação de áreas impactadas, desde o inicio do 

empreendimento minerário, permite que o processo de reabilitação seja implantado 

progressivamente, na medida em que a lavra avança e a reserva mineral vai se exaurindo. A 

adoção de ações nesse sentido é importante, uma vez que possibilita a redução do passivo 

ambiental a ser sanado após a paralisação das atividades do empreendimento (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 66). 

José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima são pontuais quanto a questão, 

ao afirmarem que: 

No momento do fechamento, as empresas de mineração não desejam gastar recursos 

dos investidores na supervisão, monitoramento, manutenção e gerenciamento do 

sítio por um longo tempo, após o encerramento das atividades produtivas da mina. 

Os órgãos governamentais e terceiros proprietários, por outro lado, tem interesse que 

o sítio continue sob a responsabilidade da empresa de mineração pelo maior tempo 

possível, como forma de se resguardarem dos danos potenciais decorrentes das 

operações de lavra e beneficiamento do minério, que poderão se manifestar alguns 

anos após o encerramento da fase operacional da mina. (FLORES; LIMA, 2012, p. 

67). 

Um projeto de reabilitação deve levar em consideração os aspectos socioeconômico, 

cultural e turístico, educacional, histórico e científico. Caso isso não ocorra, a sustentabilidade 

da área será comprometida. Esse é o ideal que já está sendo implementado nos países com 

tradição mineira (FLORES; LIMA, 2012, p. 68). 

Ainda é importante salientar que não há como propor práticas de reabilitação 

genéricas e critérios universais para reabilitação para todas as minas. Para cada caso deve ser 

elaborada uma lista de itens, a serem considerados nos processos de reabilitação da mina, que 

servirá para, além de dimensionar o custo da reabilitação, fundamentar o controle dos órgãos 

ambientais e da sociedade. 
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3.2 Recuperação e restauração 

Os termos “recuperação” e “restauração” são muito aplicados para descrever o 

procedimento usado para a reabilitação de áreas degradadas pela atividade minerária.  

Enquanto a restauração implica em retornar a área minerada às condições exatas que 

originalmente possuía em termos de relevo, vegetação e usos, a recuperação não visa retornar 

a área às características originais, mas relacionar os aspectos físicos (topografia, espécies 

vegetais, dentre outras) para que as condições ambientais fiquem próximas àquelas anteriores 

à atividade minerária. O objetivo prioritário é devolver à área minerada o equilíbrio 

ambiental, o mais próximo possível do que existia antes do empreendimento, legando 

condições produtivas e sustentáveis (FLORES; LIMA, 2012, p. 42). 

3.3 Remediação 

A remediação é um termo importado da atividade da indústria de energia nuclear, 

para designar as ações tomadas para reduzir a dose de radiação em situações extraordinárias 

que promovem exposição a um nível de radiação excedido e não programado.  

Remediar na mineração envolve atos de descontaminação, remoção de rejeitos, 

estabilização de barragens da bacia de rejeitos.  

3.4 Revegetação e reflorestamento 

A revegetação e o reflorestamento são conceitos que estão diretamente relacionados à 

cobertura vegetal da área impactada pela mineração. Revegetação é a recolocação da cobertura 

original do solo e reflorestamento é a promoção do plantio de espécies arbóreas o mais próximo 

possível da anteriormente existente no local minerado, sendo que, algumas são utilizadas 

espécies diferentes das originais que recobriam a área (FLORES; LIMA, 2012, p. 43). 

Ambos possuem o objetivo de melhorar a aparência da região minerada e podem 

ocorrer simultaneamente à explotação do minério, para promover a redução de erosões, a 
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estabilização do solo ou para simplesmente compor cortinas verdes para evitar poluição visual 

e sonora, quebrar ventos ou promover segurança das propriedades circunvizinhas (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 43). 

3.5 Descomissionamento 

O descomissionamento também é uma herança das usinas nucleares e pode ser 

definido com sendo a parada das atividades na mineração e o preparo para o desmonte total da 

operação (OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 31). 

Para Eduardo Vale (2000, p. 397), descomissionamento “é um processo que tem 

inicio na vizinhança no momento da paralisação da produção e termina com a remoção e/ou 

adequação da infraestrutura, [...]”. Seria o hiato entre a paralisação das atividades e o 

fechamento da mina. 

Esse processo é o conjunto de ações realizadas para mitigar os efeitos da alteração do 

lençol freático, da disposição dos estéreis, das obras de instalação das minas e dos 

lançamentos de efluentes, com o objetivo de devolução da área para a população. 

3.6 Desativação 

A decisão pela desativação de uma mina deve ser tomada depois da análise de todas 

as variáveis possíveis de se manter o empreendimento em funcionamento. Caso seja 

realmente inviável a continuidade do empreendimento, a primeira determinação será sua 

desativação, e só posteriormente ocorrerá o fechamento (OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 31). 

O ideal é que a preocupação com a desativação do empreendimento minerário ocorra 

desde o início do empreendimento, para que se adote uma estratégia pró ativa para a 

recuperação sócio ambiental do local e a redução do passivo ambiental (OLIVEIRA JUNIOR, 

2001, p. 31). 

Administrativamente, essa postura é lógica pois, no final do empreendimento, a 

rentabilidade do negócio tende a reduzir, até mesmo acabar. Assim, é melhor para o 

empresário mineiro arcar com esses custos durante todas as etapas da atividade minerária. 
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3.7 O fechamento de mina 

Antes da eclosão dos movimentos ambientalistas ocorridos na década de 1970, 

poucas eram as exigências feitas às mineradoras quanto ao encerramento de suas atividades. 

Bastava o cercamento da área, a realização de barragens de contenção e o encerramento das 

atividades pela cava final. Os impactos ambientais e o passivo ambiental deixado pela 

mineradora eram aceitos com normalidade (FLORES; LIMA, 2012, p. 40). 

A partir da década de 1970, a sociedade começou a se conscientizar acerca da 

poluição e da degradação causadas pela mineração, que tornam a terra, muitas vezes, 

inapropriada para usos posteriores ao empreendimento.  

A preocupação deixou de estar direcionada somente para a cava, as pilhas de estéreis e 

as barragens de rejeitos, indo além. A sociedade passou a fiscalizar as atividades das 

mineradoras, potencialmente poluidoras e degradantes do meio ambiente, passou, inclusive, a 

cobrar novas políticas públicas, principalmente após grandes acidentes com barragens de rejeito.  

Um novo paradigma começou a ser construído, já que as empresas mineradoras 

perceberam que, estrategicamente, precisavam modificar sua postura em direção à mineração 

sustentável (FLORES; LIMA, 2012, p. 41). 

No entanto, as discussões efetivas sobre fechamento de mina somente alcançaram 

repercussões a partir do advento da I Jornada Ibero-Americanas sobre Cierre de Minas, em 

La Rábida, Huelva, Espanha, realizada entre os dias 25 a 29 de setembro de 2000. 

A partir de 2006, as discussões sobre os aspectos sociais e ambientais sobre o 

fechamento de mina obtiveram abrangência no cenário mundial, de maneira que, seminários 

anuais passaram a ser realizados, para disseminar a experiência de países desenvolvidos sobre 

os aspectos relacionados ao fechamento de mina.  

O I Seminário Internacional de Fechamento de Mina foi realizado em Perth, na 

Austrália, em 2006. Em 2010 foi realizada sua quinta edição, durante o mês de novembro, em 

Viña Del Mar, Chile. Em 2013, foi realizada a Mine Closure no mesmo país. Em 2014, ela 

ocorrerá em Ouro Preto, no mês de maio. 

A função dos Códigos de Minas, até então, era normatizar os vários regimes de 

exploração de recursos minerais, estabelecer os procedimentos administrativos e determinar 

direitos e deveres dos mineradores. Não eram abordadas as questões sobre a desativação de 

minas e o dever de recuperação das áreas degradadas. Toda a atenção era voltada para o 

aproveitamento do recurso mineral economicamente (CAMELO, 2006, p. 9). 
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Das empresas mineradoras, passaram a ser cobradas medidas para a adoção de uma 

política de responsabilidade socioambiental42, de modo a obterem licença social43 onde estão 

instaladas. 

No Brasil, a primeira importante menção sobre fechamento de mina na legislação 

minerária brasileira ocorreu com o advento da Portaria nº 237, editada pelo Diretor Geral do 

DNPM, em 18 de outubro de 2001, alterada pela Portaria n° 12, de 22 de janeiro de 2002, que 

instituiu as Normas Reguladoras de Mineração (NRM), do DNPM.  

Hodiernamente, as esferas jurídicas brasileiras federais, estaduais e municipais 

reconhecem que a atividade mineral implica, necessariamente, em algum tipo degradação 

ambiental, inerente à própria atividade. Não se olvidam, no entanto, em reconhecer a 

importância do setor na política e na economia do país. 

Os critérios para o fechamento de mina devem ser bem definidos e direcionados, 

para garantir que os interesses e preocupações das partes envolvidas sejam contemplados. 

Quando se fala em partes envolvidas, pressupõem-se que sejam as comunidades, as 

associações civis, os empresários, acionistas, órgãos governamentais, circunvizinhos, dentre 

outros (FLORES; LIMA, 2012, p. 67). 

A definição do momento em que o fechamento de mina será considerado dado por 

encerrado deve envolver todas as partes, de forma que seja avaliado em todas as esferas o 

sucesso ou não do processo de encerramento. O sucesso de um fechamento de mina sempre 

estará condicionado a uma transferência tranquila da responsabilidade futura da área antes 

minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 67). 

Ainda é prática comum nos empreendimentos brasileiros, a definição do fechamento 

de mina com base em políticas corporativas, o que compromete o processo, pois pode deixar 

de cumprir todas as obrigações e ainda deixar de atender às expectativas de alguma das partes. 

É importante salientar que cada empreendimento é único, exigindo um plano de fechamento 

próprio para suas condições (FLORES; LIMA, 2012, p. 68). 

                                                 
42

 Responsabilidade socioambiental: a responsabilidade socioambiental, a partir do ano 2000 passou a significar 

o modo como a empresa é administrada no contexto da globalização . É caracterizada por uma série de 

atitudes éticas e morais cujo objetivo é minimizar os impactos que as organizações possam causar ao 

ambiente no qual estão inseridas. Atualmente, já é visto como um critério de análise do posicionamento de 

mercado da empresa, ao lado de competitividade, preço, qualidade, mão de obra, dentre  outros. Ser 

socioambientalmente responsável é ir, voluntariamente, além do mero cumprimento das obrigações legais, é 

investir no capital humano, na preservação e defesa do meio ambiente, nas relações das partes interessadas 

(stakeholders) e nas relações com as comunidades envolvidas (FERNANDES, 2006, p. 95-98).  
43

 Licença Social: é a aceitação de uma empresa e de suas atividades pelas comunidades envolvidas, resultando 

em um menor risco de conflitos e negociação de soluções em conjunto. Não se trata de uma  autorização 

governamental ou se equipara a licença ambiental. É sempre precária, pois se não houver confiança entre as 

partes deixa de existir (SÁNCHEZ, 2013, p. 213). 
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O fechamento de uma mina pode se dar por vários motivos: por fatores físicos, por 

fatores econômicos e ainda por fatores tecnológicos, ambientais e legais.  

Os fatores físicos são aqueles diretamente relacionados ao teor e quantidade do 

minério. A jazida somente será exequível em função da adequação do teor e qualidade do 

recurso mineral ao mercado, que a transformará ou não em minério, dependendo de seu valor 

ou desvalor econômico. A introdução de novas tecnologias tem permitido que esses fatores 

físicos sejam cada vez mais flexibilizados (FLORES; LIMA, 2012, p. 52). 

Já os fatores econômicos estão diretamente interligados às variações de preço do 

minério, ao mercado de minérios, à concorrência (preço e qualidade), ao aumento de custos de 

produção, ao encarecimento do custo da lavra e seu beneficiamento (FLORES; LIMA, 2012, 

p. 53). Os fatores econômicos devem ser contextualizados sempre nos mercados nacionais e 

internacionais.  

Ainda há o risco econômico, no qual a indústria mineral incorre: a influência de 

modismos e inovações tecnológicas, que acabam por determinar a substituição de uma 

substância mineral por outra (FLORES; LIMA, 2012, p. 53). 

Geralmente, quando a paralisação da atividade minerária se dá por motivos 

econômicos, ela será temporária, pois quando a economia e o mercado voltam a se estabilizar, 

o empreendimento volta a operar.  

Casos mais difíceis são os das empresas que não se preparam para uma desativação 

ou um fechamento temporário, e que por razões financeiras internas ou externas precisam 

realizar esse procedimento. Há casos em que é decretada a falência da empresa nesse 

momento, devido aos custos do fechamento da mina prematuro e não planejado. Nesses casos, 

o passivo ambiental é transferido em sua totalidade para a coletividade (FLORES; LIMA, 

2012, p. 53). 

A solução adotada em alguns países é a exigência de garantias reais, executáveis com 

rapidez, que suportem os custos do fechamento não planejado de mina, antes de iniciar as 

atividades. No entanto, o empreendedor mineiro brasileiro ainda é reticente quanto ao uso de 

garantias. 

A questão das garantias reais é tão importante que, caso os entes financiadores 

tivessem optado por essa exigência com o Eike Batista, seus credores não estariam tão 

preocupados. Em um mundo volátil e líquido, há que se contar com o que é certo, em prol da 

coletividade. 

Quanto aos fatores tecnológicos, estes estão atrelados a equipamentos modernos, 

altamente avançados para manusearem, cada vez mais, grandes volumes de minério bruto. 
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Quanto mais minério for retirado da jazida, mais lucrativa é a operação para a mineradora. 

Tudo para atender a uma economia de escala. Esses avanços não se dão somente na mina a 

céu aberto, mas também nas subterrâneas (FLORES; LIMA, 2012, p. 54). 

Infelizmente, a tecnologia de ponta não está ao alcance das pequenas mineradoras, 

fazendo com que elas fiquem a mercê das condições impostas pelas grandes mineradoras.  

As legislações ambientais no Brasil e no mundo estão cada vez mais rígidas, o que 

faz com que os fatores ambientais sejam considerados antes do inicio das operações da 

mineradora. Não é mais viável minerar, impactar e desativar. O processo é complexo.  

Muitas vezes, para solucionar os impactos ambientais, será necessário dispender um 

montante tão alto de valores, que é melhor nem começar o empreendimento, devido ao custo 

elevado. Isso é comum em mineradoras pequenas, que acabam desistindo da operação e/ou 

são adquiridas pelas empresas maiores. 

Comum também no Brasil é o órgão fiscalizador constatar o impacto ambiental 

somente após sua ocorrência, quando as operações já foram desativadas e abandonadas pelo 

empreendedor, sem o mínimo de correção ou mitigação44 dos impactos ambientais, ficando 

novamente o prejuízo para a coletividade. 

Finalmente, há os fatores legais que podem por fim aos empreendimentos minerais 

por decisões meramente administrativas, emanadas dos órgãos públicos e por decisões 

judiciais, transitadas em julgado que ordenam o fechamento do empreendimento. Há que se 

lembrar, que o aproveitamento da jazida somente ocorre se há autorização ou concessão da 

União, devendo sempre atender ao interesse nacional (FLORES; LIMA, 2012, p. 55). 

A lavra poderá ser fechada por ordem judicial se ficar caracterizada lavra ambiciosa, 

ocasião em que poderá ser recusado seu funcionamento, caso este comprometa o interesse 

público e coletivo. Há ainda a previsão legal de caducidade do título e sanções legais previstas 

no vigente Código de Mineração. 

Situações extraordinárias também podem provocar o fechamento de minas, tais como 

golpes de Estado – comuns ainda América Latina ou por motivo de força maior ou eventos da 

natureza, que impeçam o pleno funcionamento do empreendimento.  

O fechamento de mina, sob o aspecto interno de gerenciamento no empreendimento, 

se dá por meio de auditorias programadas, cujos resultados são divulgados por meio de 

relatórios apresentados. Sob o aspecto externo, os órgãos ambientais vêm realizar a 

                                                 
44

 Mitigação: trata-se de um tipo de intervenção humana a fim de se reduzir ou se remediar um 

determinado impacto ambiental, nocivo, que tenha ocorrido em determinado local. Refere-se sempre a um 

determinado ato que deu causa ao impacto ambiental (MMA, 2013).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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fiscalização da implantação, formular as exigências e aplicar as sanções cabíveis na legislação 

minerária e ambiental (FLORES; LIMA, 2012, p. 58). 

Antes do fechamento de mina, deve ser realizado um levantamento do passivo 

ambiental para que se possam avaliar os custos da reabilitação ambiental a ser feita, 

considerando-se as modificações que poderão ocorrer em longo prazo. Há que se prever 

também o monitoramento e a manutenção do local minerado, pois o fechamento de uma mina 

não é um processo estanque, pelo contrário, é dinâmico, sujeito a modificações (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 59-63). 

Um processo de fechamento de mina eficiente exige previsão, planejamento e 

gerenciamento das características do empreendimento, sendo considerado um processo 

complexo pelas dimensões envolvidas: socioambientais, políticas, econômicas, técnicas e 

legais (FLORES; LIMA, 2012, p. 61). 

Para que o legado da mineração seja realmente decisivo para o desenvolvimento de 

uma região, o fechamento de mina deve ser considerado desde a implantação do projeto. 

O fechamento de mina, quando não programado com antecedência, ainda encontra 

dificuldades ao tentar conciliar os interesses conflitantes das partes envolvidas: investidores, 

acionistas, órgãos governamentais, organizações civis e comunidades. Além do que, 

compromete a futura responsabilização pela manutenção da área minerada (FLORES; LIMA, 

2012, p. 61). 

Os países que possuem maior tradição minerária já adotam políticas para incorporar 

as obrigações do planejamento de fechamento de mina, como uma das exigências para a 

concessão de autorização de inicio de operações de lavra e beneficiamento. 

Os objetivos do fechamento de mina serão direcionados à proteção da qualidade das 

águas, do ar, ao controle dos processos erosivos e ao impedimento de contaminação do solo. 

Além desses, serão direcionados para que o relevo e a cobertura vegetal se aproximem das 

condições originais (FLORES; LIMA, 2012, p. 61). 

O envolvimento da comunidade local é fundamental no fechamento de mina, pois é 

com essa participação que a escolha de alternativas é aceita como sendo a melhor para o 

contexto apresentado.  

A mineradora deve adotar medidas anteriores ao fechamento de mina que promovam 

o caminho para a autosustentabilidade das comunidades afetadas pelo fechamento do 

empreendimento através, preferencialmente, de outras atividades socioeconômicas, que 

supram as vagas empregatícias deixadas pelo empreendimento e outros benefícios paralelos 

que deixarão de ser ofertados pelo fechamento da mina (FLORES; LIMA, 2012, p. 62). 
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O processo de fechamento envolve as etapas de desativação, reabilitação, 

monitoramento, manutenção e o pós-fechamento. É importante observar que alguns 

empreendimentos mineiros podem se tornar áreas contaminadas, mesmo após alguns anos do 

processo de reabilitação da área e do fechamento da mina (FLORES; LIMA, 2012, p. 62), por 

isso, a importância do monitoramento que ocorre para que não se produzam novas situações 

de falta de segurança ou de impactos ambientais. Monitorar significa gerenciar todas as 

informações técnicas e ambientais da área minerada.  

A forma mais comum de contaminação de áreas mineradas se dá pela contaminação 

do solo e da água, pilhas de estéreis, minérios lixiviados e bacias de contenção de rejeitos, que 

podem se romper.  

A manutenção dessas áreas compreende a gama de cuidados que a área da mina 

fechada necessitará para que não gere mais impacto, quanto a esses fatores, prevendo medidas 

de segurança internamente e externamente à área minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 71). 

O pós-fechamento se inicia no momento em que a área antes minerada está pronta 

para ser restituída à responsabilidade da comunidade local e à governança45 local. 

Administrativamente, o fechamento ocorre quando os órgãos governamentais atestam que o 

processo foi realizado com sucesso e que o minerador já não será o responsável por danos 

ambientais envolvendo aquela área (FLORES; LIMA, 2012, p. 74). 

A declaração de encerramento do fechamento de mina atesta também que as 

comunidades envolvidas no projeto estão estabilizadas e apresentam condições 

socioeconômicas e culturais mínimas para continuarem existindo sem o empreendimento 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 74). 

Somente após a declaração é que a área pode ser transferida para terceiros para sua 

reutilização. 

Para um fechamento de mina seguro e viável técnica e economicamente para a 

empresa e para a coletividade é necessário que se faça um plano de fechamento de mina, onde 

se identifiquem todas as medidas a serem tomadas. Outra vantagem é a enumeração de todos 

                                                 
45

 Governança: trata-se de um conceito relacionado aos meios e processos utilizados para produzir resultados 

eficazes. Para o Banco Mundial, a definição geral de governança é “o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo” (BANCO MUNDIAL, Governance and Development, 2003).  

 Para Santos é “a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos 

de um país visando o desenvolvimento”, estando diretamente relacionada à “capacidade dos governos de 

planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções”. Quando se diz “boa” governança quer se 

dizer que fundamental para um é um requisito fundamental para o desenvolvimento sustentado, que 

incorpora ao crescimento econômico equidade social e também direitos humanos (SANTOS, 1997, p. 340-

341). O PNM define governança como sendo um conjunto sistêmico de ações que determina as relações 

institucionais, direciona a atuação dos atores e define o sistema de normas que regem um dado setor ou 

segmento (PNM, 2011, p. 144). 
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os impactos ambientais ocasionados pela atividade minerária naquele local (FLORES; LIMA, 

2012, p. 76). 

O plano de fechamento bem elaborado de uma mina oferece um retrato de como se 

dará o empreendimento. Deve ser revisado periodicamente e atualizado sempre que 

necessário, quando o plano de fechamento não é elaborado próximo ao momento do 

fechamento do empreendimento (OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 35-36). 

Um plano de fechamento de mina próximo ao encerramento das atividades do 

empreendimento, feito às pressas, pode comprometer os resultados, podendo ser de baixa 

qualidade técnica ou ainda deixar de considerar questões econômicas, sociais e culturais 

importantes e deixando também de oportunizar a participação de todos os atores envolvidos, 

gerando conflitos desnecessários (OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 35). 

Daí a importância dele se iniciar junto à fase de pesquisa sobre a viabilidade            

do empreendimento e se perpetuar ao longo do empreendimento, sendo adequado na medida 

em que seja necessário. Ele ainda pode estruturar fisicamente todo o empreendimento, de 

forma a facilitar o escoamento da produção, a disposição das pilhas de estéreis, barragens de 

rejeitos dentre outras providencias que acabam por contribuir para a desativação do 

empreendimento. 

Conforme a NRM nº 20 e a NRM nº 21 – que trata da reabilitação das áreas 

pesquisadas, mineradas e impactadas - as diretrizes para o fechamento de mina são: 

As NRM constituem uma base para a elaboração e análise dos seguintes 

documentos, de apresentação obrigatória ao DNPM: [...] 

i) Plano de Fechamento, Suspensão e Retomada das Operações Mineiras; 

j) Plano de Controle de Impacto Ambiental na Mineração – PCIAM; [...] 

Fechamento de Mina 

Para o fechamento de mina, após comunicação prévia, é obrigatório o pleito ao 

Ministro de Estado de Minas e Energia, em requerimento justificativo devidamente 

acompanhado de instrumentos comprobatórios nos quais constem: 

a) relatório dos trabalhos efetuados; 

b) caracterização das reservas remanescentes; 

c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infra -

estrutura do empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos mesmos;  

d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina;  

e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas 

recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, es téril, minérios e 

rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis;  

f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 

I- sistemas de disposição e de contenção; 

II- taludes em geral; 

III- comportamento do lençol freático e 

IV- drenagem das águas; 
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g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com 

caracterização de parâmetros controladores; 

h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros 

controladores; 

i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com 

barreiras os acessos às áreas perigosas; 

j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento 

levando em consideração os meios físico, biótico e antrópico;  

l) aptidão e intenção de uso futuro da área; 

m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre 

a estabilidade, controle de erosões e drenagens; 

n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida 

útil do empreendimento mineiro e 

o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

20.4.2 Para toda mina que não tenha plano de fechamento contemplado em seu 

Plano de Aproveitamento Econômico – PAE, a critério do DNPM, fica o seu 

empreendedor obrigado a apresentar o referido plano conforme o item 20.4.1. 

20.4.2.1 O plano de fechamento deve ser atualizado periodicamente, no que 

couber, e estar disponível na mina para a fiscalização. (DNPM, 2002) 

NRM-21 – Reabilitação de Áreas Pesquisadas , Mineradas e Impactadas. 

21.1  Objetivo 

21.1.1  Esta Norma tem por objetivo definir procedimentos administrativos e 

operacionais em caso de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas. 

21.2.1 Entende-se por área pesquisada para efeito desta Norma, toda área utilizada 

pela atividade de pesquisa geológica. 

21.2.1.1 A área pesquisada cujo Relatório Final não tenha sido aprovado deve ser 

reabilitada conforme a legislação vigente. 

21.2.1.2 A área onde houver trabalhos de pesquisa desenvolvidos e que teve o seu 

Relatório Final de Pesquisa aprovado e não esteja integrada à futura mina deve ser 

recuperada. 

21.2.2 Entende-se por área minerada para efeito desta Norma, toda área utilizada 

pela atividade mineira, seja a área da própria mina, as áreas de estocagem de estéril, 

minérios e rejeitos, de vias de acesso e demais áreas de servidão. 

21.2.3 Entende-se por área impactada para efeito desta Norma, toda área com 

diversos graus de alteração tanto dos fatores bióticos quanto abióticos causados pela 

atividade de mineração. 

21.2.4 Entende-se por adequação paisagística para efeito desta Norma, a 

harmonização da paisagem das áreas mineradas com o objetivo de minimizar o 

impacto visual. 

21.2.5  Entende-se por adequação topográfica para efeito desta Norma, a 

conformação da topografia com vistas ao uso futuro da área. 

Entende-se por uso futuro de uma determinada área para efeito desta Norma, a 

utilização prevista da área impactada pela atividade mineira levando-se em 

consideração suas aptidões e intenção de uso pós -operacional. 

21.5  No projeto de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas 

deve constar no mínimo os seguintes itens: 

a) identificação e análise dos impactos ambientais diretos ou indiretos sobre os 

meios físico, biótico e antrópico; 

b) aspectos sobre as conformações paisagística e topográfica, observando-se: 

I- estabilidade; 

II- controle de erosão; 

III- drenagem; 

IV- adequação paisagística e topográfica e 
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V- revegetação; 

c) programa de acompanhamento e monitoramento; 

d) planta atualizada na qual conste a situação topográfica atual das áreas a serem 

reabilitadas; 

e) aptidão e uso futuro da área; 

f) apresentar mapas, fotografias, planilhas e referências bibliográficas e 

g) cronograma físico e financeiro do plano de reabilitação. (DPNM, 2002). 

Para José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 78), a elaboração 

de um plano de fechamento deve seguir os seguintes preceitos [ele denomina princípios, mas 

não são princípios no sentido jurídico]: considerar que a mineração é uma atividade 

temporária, e que impacta, necessariamente, o meio ambiente. É uma atividade que requer um 

planejamento amplo e adequado para mitigar os imprevistos e impactos gerados pela 

atividade, desde o inicio da produção até seu encerramento definitivo. E que deve se 

considerar que o retorno à situação original do local da mineração nem sempre é   

concretizado.  

Assim, um plano de fechamento de mina deve sempre objetivar a redução de rejeitos, 

o uso eficiente de energia, a minimização de riscos de contaminação por produtos químicos, a 

estabilização do estéril e de todo e qualquer resíduo gerado pela atividade, a prevenção de 

drenagem ácida ou toda e qualquer contaminação das águas, a recuperação e revegetação da 

área impactada, bem como, e não menos importante, cuidar para que a saúde da comunidade 

local não seja afetada pela atividade e evitar que a população empobreça com o fim do 

exercício da atividade (FLORES; LIMA, 2012, p. 78). 

A elaboração de um plano de fechamento de mina deve englobar a priori a definição 

do tipo de fechamento a ser adotado, promovendo um processo participativo e consultivo 

junto à comunidade local (região circunvizinhas e comunidades associadas ao projeto) para 

conhecimento de seus anseios, do uso almejado da área pós-fechamento e a viabilização de 

um processo informativo transparente dos objetivos do fechamento. 

A análise de riscos também é uma importante consideração a ser feita no fechamento 

de mina, pois previne o que pode dar errado, as consequências nesses casos e possibilita a 

mitigação de perdas e danos.  

Os riscos no fechamento de mina estão relacionados a riscos de desenvolvimento de 

drenagem ácida, potencial de risco das pilhas de estéreis e dos depósitos de resíduos 

perigosos, e riscos quanto a barragens de rejeitos (FLORES; LIMA, 2012, p. 87). 
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3.7.1 Do fechamento de mina provisório 

O Código de Minas prevê as possibilidades de suspensão temporária da lavra, com a 

renúncia do título, conforme seu art. 58: 

Poderá o titular da portaria de Concessão de Lavra, mediante requerimento 

justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária 

da lavra, ou comunicar a renúncia ao seu título. 

§ 1º - Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos 

trabalhos efetuados e do estado da mina, e suas possibilidades futuras. 

§ 2º - Somente após verificação "in loco" por um de seus técnicos, emitirá o D.N.P. 

M. parecer conclusivo para decisão do Ministro de Minas e Energia. 

§ 3º - Não aceitas as razões da suspensão dos trabalhos, ou efetivada a renúncia, 

caberá ao DNPM sugerir ao Ministro de Minas e Energia medidas que se fizerem 

necessárias à continuação dos trabalhos e a aplicação de sanções, se for o caso. 

(BRASIL, 1967).  

A autorização para suspensão temporária da lavra deve ser justificada, com 

requerimento dirigido ao Ministério das Minas e Energia, acompanhado de programação para 

a abertura futura.  

Durante a suspensão temporária da lavra, o titular da concessão deve manter a mina 

em bom estado, de forma que a retomada das operações seja garantida. Caso isso não ocorra, 

o titular da concessão estará sujeito às sanções legais previstas no mesmo diploma. 

A Norma Reguladora de Mineração do DNPM, NRM nº 20 dispõe sobre a suspensão 

temporária da lavra e da retomada das operações da lavra. Seu mérito é introduzir as primeiras 

normas sobre o fechamento de mina e criar a obrigatoriedade de cumprimento dos preceitos 

do fechamento de mina, como pode ser constatado a seguir: 

20.4 Suspensão das Operações Mineiras  

20.4.1 Para a suspensão das operações mineiras, após comunicação prévia, é 

obrigatório o pleito ao Ministro de Estado de Minas e Energia em requerimento 

justificativo caracterizando o período pretendido, devidamente acompanhado de 

instrumentos comprobatórios, nos quais constem em planta e esquema de suspensão 

das atividades no qual conste: 

I - plano sequencial de desmobilização das operações mineiras unitárias e. (DNPM, 

2002) 

20.4 Retomada das Operações Mineiras  

20.4.1 A retomada das operações deve ser precedida de comunicação ao DNPM, 

dentro do prazo de validade da suspensão autorizada, devidamente acompanhada de 

Projeto de Retomada das Operações Mineiras. 

20.4.2 O Projeto de Retomada deve enfocar no mínimo os seguintes aspectos: 

a) reavaliação do estado de conservação da mina, suas instalações, equipamentos e 

outros sistemas de apoio; 

b) esgotamento das águas eventualmente acumuladas, quando necessário;  
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c) plano de drenagem; 

d) reexame das condições de higiene, segurança e proteção ao meio ambiente e  

e) revisão do PAE.  

20.6.3  A retomada das operações mineiras só é permitida após manifestação 

favorável do DNPM. (DNPM, 2002). 

Conforme disposto em lei, o fechamento de mina deverá ser precedido de 

comunicação prévia ao MME, através de requerimento justificado e dos instrumentos 

comprobatórios das informações acima. 

3.7.2 Dos impactos do fechamento de mina 

Durante o funcionamento de uma mina no Brasil, ainda é muito difícil encontrar os 

empreendimentos preocupados com o fechamento da mina desde seu início. Para empresas de 

grande porte, isso pode ser uma realidade, mas para as de pequeno porte, é muito difícil 

destacar uma equipe para elaborar e monitorar um plano de fechamento de mina (OLIVEIRA 

JUNIOR, 2001, p. 65). 

Durante o funcionamento de uma mina, é comum a comunidade envolvida estar 

satisfeita com os empregos gerados pelo empreendimento e o importe de renda local, já os 

governos, tanto local, como estadual e federal, ficam satisfeitos com a arrecadação de tributos 

e royalties. Já o fechamento de mina significa a perda dos impostos, royalties e taxas geradas, 

direta e indiretamente pela atividade minerária. 

Os impactos ambientais, de certa forma, ainda são subdimensionados diante dos 

impactos favoráveis da atividade minerária, mesmo diante de legislações mais rígidas e cada 

vez mais restritivas. Os impactos negativos da mineração, apesar de já apontados, são as 

modificações visuais provenientes de recortes no relevo e destruição do relevo natural, 

deslocamento do solo, aumento de risco de deslizamento e de erosão, emissão de poeira, 

ruídos e vibrações, contaminação de áreas subterrâneas, destruição da vegetação local e 

deslocamento da fauna. No entanto, os impactos ambientais são mais facilmente detectados e 

resolvidos, do que os socioeconômicos (OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 89-91). 

Os impactos de cada mineração são únicos, como são as características de cada 

empreendimento. Eles podem se manifestar em qualquer fase operacional do empreendimento 

e podem ser permanentes ou temporários, além de difíceis de serem quantificados e 

imediatamente sanados.  
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Vários são os atores associados (comunidade local, ONGs, ambientalistas, 

representantes do Poder Público, dentre outros) ao projeto minerário e que são afetados pelos 

impactos, positivos e negativos, o que amplia a quantidade de alternativas viáveis para que 

sejam mitigados os impactos negativos. Quanto maior o conhecimento do aspecto social e 

local de onde está instalado o empreendimento, maior será a chance de sucesso. 

Um plano de fechamento de mina bem elaborado tratará do uso futuro do solo pós-

fechamento e do papel da mineradora no apoio à comunidade local. Deverão ser 

desenvolvidas pesquisas no sentido de identificar qual a atividade futura mais cabível para 

aquela região, novas perspectivas econômicas e sociais necessitam ser implantadas na 

comunidade, antes do total encerramento das atividades. A aplicabilidade do princípio da 

mineração ética e do desenvolvimento sustentável nesse momento se faz fundamental. 

As comunidades expostas aos impactos de um empreendimento minerário convivem 

com impactos da atividade durante todo o processo, mas nenhum tão forte quanto o 

fechamento do empreendimento, pois a maneira pela qual se dará o fechamento definirá 

também a perpetuidade daquela comunidade. 

Maria Laura Barreto (2000, p. 99-112) aponta que a natureza dos impactos e também 

suas dimensões estarão relacionadas a alguns fatores, tais como o tipo de minério, as 

características da jazida, o método de lavra adotado, a localização da área (se urbana ou rural), 

o aporte do empreendimento, a vida útil da mina, as características particulares do 

ecossistema e as características socioculturais da comunidade onde o projeto está inserido. 

Um plano de fechamento de mina representa grandes gastos para a empresa 

mineradora, pois está inserido em uma etapa de operação em que ainda não há receitas ou elas 

são poucas para a mineradora, por isso mesmo representa grandes custos. Um bom plano de 

fechamento de mina deve zelar por manter um padrão de qualidade do ar e da água adequados, 

minimizar o impacto visual e a proteção dos habitats naturais, além de neutralizar os riscos e 

situações de riscos à saúde e segurança dos seres vivos na região (FLORES; LIMA, 2012, p. 93). 

Em casos de fechamento abrupto da mina, por motivos externos ou internos, 

ocasionado por falência da empresa mineradora, as experiências demonstram um legado de 

grande passivo ambiental, econômico e social, desestruturando, seriamente, a comunidade 

envolvida e desiquilibrando economicamente a região. Nesses casos, quem arca com a 

responsabilidade do passivo ambiental é a coletividade, através do repasse de custos feito pelo 

governo.  

A solução apresentada por outros países para isso é a exigência de garantias 

financeiras mais seguras e rígidas, mesclando seguros, fianças, cartas de crédito, que 
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garantam um bom fechamento de mina. Isso faz com que as empresas busquem a 

minimização dos impactos negativos potenciais advindos do fechamento da mina. 

José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 95) pontuam, com 

propriedade, que o fechamento de mina impacta diretamente a administração pública com a 

assunção de vários serviços antes oferecidos à comunidade pela empresa mineradora, tais 

como transporte, tratamento e abastecimento de água potável, fornecimento de energia 

elétrica e serviços de saúde e educação, passando a ser de obrigação do Poder Público, 

aumentando assim os gastos das municipalidades envolvidas.  

Atualmente, as comunidades envolvidas estão mais conscientizadas sobre os 

impactos negativos da mineração e sua temporariedade no local, sendo mais exigentes quando 

o empreendimento anuncia seu fechamento. 

Os impactos sociais são amplos, envolvendo a comunidade local, a estrutura social, 

os indivíduos e suas famílias. O ideal é promover a participação de todos os envolvidos, mas 

no Brasil isso ainda é limitado.  

São realidades locais que se observam com o fechamento da mina: a perda de renda per 

capta, a necessidade de treinamento de trabalhadores para novas funções, a perda de mão de obra 

qualificada, a necessidade de criação de novas alternativas de trabalho, a promoção de bem estar 

físico, fisiológico e mental da população envolvida direta e indiretamente com o 

empreendimento – evitando casos agressivos de depressão, ansiedade e até mesmo de suicídios.  

José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 96-97) apontam que 

há também um aumento de casos de pressão sanguínea aumentada e também nos níveis de 

colesterol, além de aumento de consumo de álcool e drogas, violência doméstica e pedidos de 

divórcio e homicídios, causados pela perda do emprego e não aproveitamento pela mineradora 

em outro empreendimento próprio.  

Há ainda forte barreira cultural para mudança de atividade profissional, dificultando 

a recolocação no mercado de trabalho.  

Os trabalhadores que são reaproveitados não escapam dos impactos do fechamento 

da mina, eles têm que se adaptar em outras comunidades, às vezes muito diferentes das de 

origem, cortar laços de amizades e familiares, e ainda se adaptar às novas funções no novo 

empreendimento. 

Além de impactar o indivíduo, com problemas de baixa autoestima e o estresse, há o 

impacto colateral da família, pela perda do emprego. Pesquisas demonstram que os 

trabalhadores do sexo masculino descontam imediatamente nas famílias a frustração da perda 

da função laboral. Esses homens desempregados têm apresentando também problemas físicos, 
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mentais e emocionais, já que o arrimo da família passa a ser a mulher.  

Com a perda de emprego, há também a perda dos benefícios sociais proporcionados 

pela mineração: escolas, clubes recreativos, serviços médicos e odontológicos, distribuição de 

medicamentos, serviços de transportes e outros serviços de infraestrutura, o que faz com que a 

mineração cumpra um papel que cabe ao Estado, mas não é cumprido por ele, principalmente 

em regiões mais remotas – sendo aí relatados efeitos devastadores do fechamento de mina 

sobre a comunidade local (FLORES; LIMA, 2012, p. 98). 

A comunidade envolvida na mineração é composta, não só pelos funcionários 

diretos, mas também pelos indiretos, os internos e externos ao empreendimento, como 

também por seus familiares e toda a estrutura social circunvizinha à mina. Os impactos do 

fechamento de mina sobre a comunidade variam de acordo com o que deixará de existir, com 

o porte da comunidade, sua composição social e o grau de dependência da comunidade para 

com a atividade minerária. Quanto mais dependente for a comunidade da atividade, mais 

sérios serão os problemas sociais e econômicos com o fechamento da mina (FLORES; LIMA, 

2012, p. 99-100). 

É importante que cada comunidade seja tratada de acordo com suas especificidades 

sociais, culturais e históricas. Não há como estabelecer uma estratégia genérica para essa 

etapa da atividade minerária. No entanto, muitos desses problemas podem ser minimizados 

através de um planejamento e gerenciamento, promovendo ações que capacitem as 

comunidades para esse momento. 

Por isso a necessidade de um contínuo processo de comunicação entre os 

empreendedores e a comunidade local. Caso isso não ocorra, quando do fechamento da mina, 

todo o plano realizado será comprometido. 

A introdução da variável social na análise da viabilidade do projeto de mineração 

trouxe a necessidade de uma nova ferramenta de análise de indicadores sociais, para 

identificação de consequências futuras do projeto de mineração. Essa ferramenta é denominada 

de Avaliação de Impacto Social (AIS) e permite a adoção de medidas para a identificação e 

análise de prováveis impactos quanto à mudança na estrutura social da comunidade com a 

introdução do projeto minerário, permite a previsão e mitigação dos impactos prováveis e 

mudanças de estratégias, caso necessário, e, além disso, o desenvolvimento e monitoramento 

de impactos sociais não previstos (FLORES; LIMA, 2012, p. 102). 

As variáveis analisadas pela AIS são: a avaliação histórica local e regional da 

comunidade em que será implantada a mineração para projetar a influência do 

empreendimento sobre ela, avaliação das condições de vida da comunidade, para traçar um 
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quadro da maturidade da população da comunidade, análise da infraestrutura disponível, 

educacional, cultural e social, para avaliação geral do impacto social do empreendimento no 

local, avaliação das organizações comunitárias, nos processos participativos, para identificar 

demandas locais, lideranças comunitárias, para o processo de comunicação com elas, bem 

como a interação do empreendimento com a população local e a avaliação das experiências 

anteriores da comunidade com a mineração e planeja ações técnicas, econômicas e sociais da 

empresa com seu publico externo e interno (FLORES; LIMA, 2012, p. 103-106). 

Além disso, a AIS identifica toda a diversidade de atores envolvidos e conflitos já 

existentes ou potenciais, promovendo um planejamento de ações preventivas e corretivas para 

solução dos mesmos. Outra avaliação que vem ganhando cada vez mais relevância é a dos 

aspectos culturais, pois tem capacitado monitorar as modificações ocorridas nestes valores 

durante toda a vida do empreendimento, possibilitando estabelecer um uso futuro do local, 

quando do fechamento da mina (FLORES; LIMA, 2012, p. 103-106). 

A Avaliação de Impacto Social é uma ferramenta colocada à disposição dos 

tomadores de decisão para auxiliar na identificação de soluções efetivas para a saída do 

empreendimento da região na qual está localizada, proporcionando um uso futuro coerente 

com as necessidades concretas da região. É de extrema utilidade, tanto para a empresa 

mineradora, quanto para o governo da municipalidade envolvida. 

Para mitigar os impactos socioeconômicos do fechamento da mina é necessário que a 

empresa mineradora oferte um pacote de benefícios sociais e financeiros aos empregados e seus 

familiares em programas de recolocação empregatícia em outras funções e atividades, incluindo 

acompanhamento profissional para superação de estresse e depressão pela perda da função. 

As futuras utilizações das áreas mineradas devem ser estabelecidas em conjunto com 

a empresa, o governo da municipalidade, demais empresários da localidade e a comunidade. 

Somente assim o uso futuro da área estará realmente garantido. 

3.7.3 A diferença do plano de fechamento de mina e o plano de recuperação de área 

degradada 

Tem sido comum o plano de recuperação de área degradada ser confundido com o 

plano de fechamento de mina, no entanto, esse tipo de confusão pode ser comprometedor para 

o uso futuro da área minerada (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p. 4). 
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Uma das obrigações impostas ao titular da concessão de lavra no Brasil quando do 

fechamento de mina é a recuperação das áreas degradadas, que pode inclusive se dar durante a 

operacionalidade da atividade. Percebe-se que o PRAD deve ser elaborado antecipadamente e 

ser devidamente aprovado pelo órgão governamental, o que não impossibilita modificações ao 

longo do empreendimento (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p. 2). 

A exigência do PRAD se dá exatamente para garantir que a área impactada pela 

atividade minerária seja devolvida à comunidade com uma garantia ou real possibilidade de 

uso futuro. 

O PRAD pode ser de grande valia quando próximo ao fechamento de mina, pois 

pode servir de balizamento para o mesmo, principalmente quanto aos impactos ambientais 

causados pelo empreendimento. É importante frisar que o PRAD é um dos componentes 

referenciais do fechamento de mina, não se confundindo com o fechamento da mina (LIMA; 

FLORES; COSTA, 2006, p. 3). 

No contexto brasileiro, a realidade demonstra que o PRAD não é considerado de 

grande importância pelos órgãos ambientais, ficando muitas vezes arquivados. Dessa feita, as 

empresas mineradoras tendem a não investir adequadamente em sua confecção, muitas vezes 

aproveitando um já elaborado em outra região – o que o compromete – e não investe em 

equipes técnicas multidisciplinares para sua confecção. Isso contribui para sua 

superficialidade (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p. 4). 

Os objetivos de um PRAD são semelhantes ao objetivo de um fechamento de mina 

no aspecto ambiental, ambos almejam a reabilitação das áreas impactadas pela mineração, de 

modo a proporcionar a elas condições de uso após o empreendimento. No entanto, o 

fechamento de mina vai além da recuperação de áreas degradadas, ele objetiva também a 

segurança econômica, social e infraestrutural da área minerada. 

Em uma pesquisa sobre os PRADs, Hernani Mota de Lima e José Cruz Flores (2006, 

p. 4) constataram que eles fazem referências às comunidades envolvidas e aos demais atores 

interessados, mas não promovem ações que visam uma integração mais concreta para facilitar 

o fechamento da mina.  

Além disso, os PRADs deixam de considerar e analisar os riscos acarretados pelos 

fechamentos de mina. Também deixam de fazer uma estimativa de custos de reabilitação, com 

um cronograma físico e financeiro ou um fundo ou provisão financeira para ser utilizado em 

casos de falência da empresa de mineração. A maioria dos PRADs não apresenta plano de 

monitoramento ou manutenção das áreas após o fechamento da mina, não trata de temas como 

responsabilidade social, descomissionamento e reconstituição de superfície topográfica.  
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No documento, também não são especificados os indicadores que demonstrarão a 

conclusão, o sucesso ou não do processo de reabilitação das áreas impactadas pela atividade. 

Quanto às responsabilidades por danos futuros, os PRADs comumente são omissos. 

Ainda segundo os autores, o PRAD no Brasil é parte do EIA e por isso é visto como 

um plano conceitual de fechamento de mina. Na prática, o PRAD é parte do plano de 

fechamento de mina, imprescindível para garantia de uso futuro da área minerada (LIMA; 

FLORES; COSTA, 2006, p. 4). 

3.8 O fechamento de mina no Estado de Minas Gerais 

Minas Gerais foi o primeiro estado do país a antecipar a legislação ambiental federal 

nos procedimentos que disciplinam o fechamento de mina, por meio da publicação da 

Deliberação Normativa COPAM nº 127, de 27 de novembro de 2008, que dispôs sobre as 

diretrizes e procedimentos para avaliação ambiental na fase de fechamento. (TONIDANDEL, 

2011, p. 46). 

Essa ação pioneira se deve à tradição mineral do Estado de Minas Gerais e ao grande 

número de empreendimentos minerários instalados no estado. Esses empreendimentos atraem 

um potencial de acidentes ambientais muito maiores do que os registrados em outros estados, 

necessitando de procedimentos e ações associadas ao controle ambiental na etapa de 

desativação desses empreendimentos (TONIDANDEL, 2011, p. 46).  

A partir de 1989, o órgão ambiental do estado de Minas Gerais, COPAM, passou a 

exigir dos empreendedores mineiros ações relativas à reabilitação ambiental de áreas 

degradadas pela atividade minerária. O denominado PRAD da atividade minerária no Estado 

foi estabelecido no Termo de Referência do EIA/RIMA quando dos processos de 

licenciamento ambiental, devendo ser apresentado como parte integrante dos estudos 

ambientais, inclusive com a previsão do uso futuro da área reabilitada (TONIDANDEL, 2011, 

p. 46). 

Desde a década de 90, no Estado de Minas Gerais, os empreendimentos minerários 

vêm realizando o fechamento de suas minas, devido ao somatório de forças entre as grandes 

empresas do setor e os órgãos ambientais estaduais, que foram adquirindo experiência com os 

fechamentos voluntários e o licenciamento ambiental realizado pelo SISEMA, antes mesmo 

de haver uma legislação específica sobre a desativação de empreendimentos minerários 
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(TONIDANDEL, 2011, p. 47). 

Datam dessa época o fechamento da Mina de Piçarrão de minério de ferro, operada 

pela Vale Mineração S.A., localizada no município de Itabira e a Mina de Águas Claras, 

também de minério de ferro, à época operada pela Minerações Brasileiras Reunidas - MBR 

S.A., sendo que, atualmente, o empreendimento pertence à Vale Mineração S.A., localizado no 

município de Nova Lima. Também data desse período o fechamento da mina Capão Xavier. 

A Mina de Águas Claras, localizada na cidade de Nova Lima iniciou suas operações 

de lavra e beneficiamento de minério de ferro em 1973, muito próxima ao perímetro urbano 

da cidade de Belo Horizonte. Suas reservas se exauriram no ano de 2002. O plano de 

fechamento dessa mina foi elaborado de forma a criar cenários para o fechamento a curto, 

médio e longo prazo. Na época, a maior empresa minerária do Estado de Minas Gerais era a 

MBR, referência até hoje em gerenciamento e conduta empresarial minera l. 

A mina de Águas Claras possui a característica de estar situada na Serra do Curral, 

patrimônio Histórico da cidade, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Natural (IPHAN), em seu vetor sul e apesar de se localizar no município de Nova Lima, está 

circunvizinha ao perímetro urbano da cidade de Belo Horizonte, sendo que sua cava está situada 

somente a 10 km do centro da capital mineira. É uma mina localizada em perímetro urbano. 

Foi capaz de movimentar cerca de 290 milhões de toneladas de minério de ferro e 

170 milhões de toneladas de estéreis, distribuídas em 6 pilhas de estéreis. Seus rejeitos foram 

depositados em duas barragens de rejeitos e eram compostos basicamente por sílica, argila e 

ferro. 

A lavra em Águas Claras se deu a céu aberto, com explosões, sendo estas sentidas 

pela população urbana de Belo Horizonte. É comum a população que vivenciou a época 

relatar os barulhos e tremores à época.  

Suas operações de lavra duraram cerca de 30 anos, legando uma cava final de 1200 

metros de cumprimento e 800 metros de largura, cuja profundidade é de cerca de 250 metros. 

A MBR desde o início do empreendimento se preocupou em adotar medidas para 

proteção ambiental, mesmo sem legislação que comandasse essa adoção. Instituiu a reserva da 

Mata do Jambreiro, cuja vegetação predominante é de Mata Atlântica, dentro de sua 

propriedade, no qual criou um centro Educacional em parceria com a Associação Mineira de 

Defesa do Meio Ambiente (AMDA), para promoção de educação ambiental, formação de 

monitores ambientais e visitas orientadas. Paralelamente adotou medidas de monitoramento 

de qualidade do solo e das águas. 

A MBR também é referência em fechamento de mina por ter adotado 
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voluntariamente processos de reabilitação de áreas impactadas ambientalmente, a fim de 

reduzir a erosão das áreas, promover estabilidade do solo e promover a revegetação. Seu 

posicionamento para fechamento definitivo de mina é considerado vanguardista. 

Para o fechamento de suas operações realizou um cronograma de atividades de 

monitoramento de impactos ambientais para levantamento do passivo ambiental e 

promovendo um retrato da fiel da situação: delimitou as áreas da mina; especificou as pilhas 

de estéreis; elaborou a composição das barragens de rejeitos e adotou medidas para sua 

contenção e por fim preocupou-se com a estabilidade de seu ambiente físico e biológico. 

O plano conceitual de fechamento de mina foi apresentado à Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM) no início do ano de 2001 e toda sua documentação no que concerne 

aos aspectos ambientais se encontra atualmente na SUPRAM para consulta publica, desde que 

agendada. 

O aspecto mais polêmico do processo de fechamento da mina de Águas Claras foi o 

destino final de sua cava, devido ao rebaixamento do lençol freático para lavra de minério, 

que optou pela formação de um lago no local, como em Cornwall no Reino Unido, onde está 

instalada a maior tirolesa da Europa que passa acima do lago formado no local de cava da 

mina de extração de ardósia, podendo inspirar o uso futuro do lago de Águas Claras. No que o 

Ministério Público se posicionou contra, por considerar a medida como sendo a de menor 

custo e de menor recomposição ambiental. 

Vários usos para a área estão propostos: integração do lago à paisagem local, 

empreendimentos imobiliários (condomínios fechados), empreendimentos hoteleiros e 

turísticos, shoppings e integração da área ao parque Mangabeiras. 

Atualmente, a região da mina de Águas Claras foi incorporada pela Vale, 

responsável pelo monitoramento pós-fechamento que se concentra em monitorar a qualidade 

do solo e água, verificar a estabilidade das pilhas de estéreis e das barragens de rejeitos e todo 

o tipo de conformidade com as exigências legais. As preocupações maiores são com a 

estabilidade das barragens de rejeito para se evitar acidentes como os já ocorridos no Estado. 

A Vale foi responsável, como medida mitigadora, pela entrega do Parque da Serra do 

Curral à comunidade belo horizontina, com um sistema de mirantes voltados, tanto para a 

mina como para a cidade de Belo Horizonte, com visitas guiadas e monitoramento diários. No 

entanto, o último mirante do qual se avistava o Parque das Mangabeiras e a mina foi 

interditada por instabilidade do solo, sem previsão de reabertura. 

Quanto à Mina de Capão Xavier ela entrou em operação em 2004 e se tornou 

referência em fechamento de mina por ter sido a primeira grande mina a apresentar aos órgãos 
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estaduais (DNPM e FEAM) um plano de fechamento de mina junto com o processo de 

licenciamento do empreendimento. O processo de licenciamento contou com várias 

Audiências Públicas contando com a participação de representantes das comunidades 

envolvidas, ONGs, do Ministério Público - pela sua proximidade com o Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça, de grande biodiversidade e aos mananciais de Mutuca, Fechos, Catarina 

e Barreiro - também com a participação de membros do Poder Legislativo, que criaram uma 

Comissão de Inquérito para acompanhar o licenciamento e implantação desse 

empreendimento minerário. Por esses motivos a Mina de Capão Xavier é considerada um 

marco no setor. 

 Sua previsão de produção é até o ano de 2022 (vida útil de 18 anos) e o 

beneficiamento de seu minério e o escoamento de sua produção estão atrelados a Mina da 

Mutuca que teve suas atividades paralisadas em 2001 e que está próxima a apenas 3 km de 

distância, para menor impacto ambiental e melhor aproveitamento operacional.  

O estéril da Mina de Capão Xavier será utilizado para compactação e recomposição 

da cava da Mina da Mutuca, cuja cava possui 1600 metros de comprimento, 800 metros de 

largura e 350 metros de profundidade.  

A parte mais sensível do projeto é o destino final da cava final da mina, que como 

em Águas Claras irá abrigar um lago, devido ao rebaixamento do lençol freático. Para 

prevenir os impactos ambientais foram dadas garantias técnicas e jurídicas ao Estado, através 

de um termo de compromisso, assegurando a qualidade da água e manutenção da quantidade 

fornecida pelos mananciais. O que também para a época foi inovador. O fornecimento de 

garantias sempre é um ponto controverso para o empreendedor minerário. 

Outro fato que merece destaque, é que a Mina de Capão Xavier foi primeira no 

Estado de Minas Gerais a apresentar medidas compensatórias ambientais durante todas as 

etapas do empreendimento, com recuperação e integração da área ao Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça, formando um grupamento de Áreas de Proteção Especial. 

A Mina de Capão Xavier por seu exaustivo processo de licenciamento integrando a 

comunidade, o Estado e o empreendedor minerário se tornou referência para todos os demais 

empreendimentos mineiros no Brasil.  

Os modelos de fechamentos de mina propostos pela MBR S.A., até hoje, são 

considerados modelos, tanto por profissionais da iniciativa privada como dos órgãos 

estaduais, apesar de seu passivo ambiental ser imenso e mobilizar grande parcela da 

sociedade. Importante lembrar que à época não havia legislação própria para essa etapa 

minerária e que tais fechamentos foram idealizados e promovidos voluntariamente. 
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A Deliberação Normativa do COPAM nº 127/08 definiu alguns conceitos 

relacionados ao fechamento de mina e determinou sua inclusão no planejamento dos projetos 

de reabilitação ambiental das áreas impactadas, de maneira que ela se dê em conjunto à vida 

útil do empreendimento, como nos países já mencionados.  

Art.1º Para fins de aplicação desta Deliberação Normativa ficam estabelecidas as 

seguintes definições: [...]  

I - Área impactada: toda área com diversos graus de alteração, tanto dos fatores 

bióticos quanto abióticos causados pela atividade de mineração (Portaria DNPM 

237/2001, NRM 21). 

II - Atividade minerária: abrange todas as fases da indústria de produção mineral, 

associadas à pesquisa mineral, lavra, beneficiamento, sistemas de disposição de 

estéril, de rejeitos e de resíduos, distribuição e comercialização de bens minerais. 

[...]  

IV - Fechamento de mina: processo que abrange toda a vida da mina, desde a fase 

dos estudos de viabilidade econômica até o encerramento da atividade minerária, 

incluindo o descomissionamento, a reabilitação e o uso futuro  da área impactada. 

[...] 

VIII - Mina abandonada: mina com as atividades paralisadas, sem previsão de 

reinício de produção, sem medidas de controle ou monitoramento ambiental, 

caracterizando o abandono do empreendimento, no qual o processo de fechamento 

está incompleto ou ausente. 

IX - Plano Ambiental de Fechamento de Mina - PAFEM: instrumento de gestão 

ambiental formado pelo conjunto de informações técnicas, projetos e ações visando 

à manutenção da segurança, ao monitoramento e à reabilitação da área impactada 

pela atividade minerária. 

X - Reabilitação ambiental de área impactada por atividade minerária: processo que 

deve ser executado ao longo da vida do empreendimento, de forma a garantir à área 

impactada uma condição estável, produtiva e autossustentável, com foco no uso 

futuro, valorizando o bem-estar individual e comunitário. 

XI - Uso futuro da área minerada: utilização prevista da área impactada pela 

atividade minerária levando-se em consideração as suas aptidões, a intenção de uso 

pós-operacional, as características dos meios físico e biótico e os aspectos 

socioeconômicos da região. 

Art. 2º As atividades minerárias desenvolvidas no Estado de Minas Gerais deverão 

incluir no seu planejamento os projetos de reabilitação ambiental da área impactada, 

a qual deverá ser concomitante com a lavra, ao longo da vida útil do 

empreendimento. 

Parágrafo único: O fechamento da mina e o desenvolvimento da reabilitação 

ambiental da área impactada serão objeto de análise pelo órgão ambiental estadual, 

por meio da apresentação de documentos técnicos específicos, de acordo com o 

disposto nesta deliberação. 

Art. 3º O fechamento da mina deve ser planejado desde a concepção do 

empreendimento, tendo como objetivos primordiais: 

I - garantir que após o fechamento da mina os impactos ambientais, sociais e 

econômicos sejam mitigados; 

II - manter a área após o fechamento da mina em condições seguras e estáveis, com 

a aplicação das melhores técnicas de controle e monitoramento;  

III - proporcionar à área impactada pela atividade minerária um uso futuro que 

respeite os aspectos socioambientais e econômicos da área de influência do 

empreendimento. 

Art. 4º A partir de 01 de julho de 2009, os processos de Revalidação da Licença de 

Operação de empreendimentos minerários deverão incluir no Relatório de Avaliação 
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do Desempenho Ambiental - RADA a descrição de todas as ações implantadas ou 

em andamento visando à reabilitação da área impactada por atividade minerária, 

conforme previsto nos estudos ambientais que subsidiaram a análise das Licenças 

Prévia, de Instalação e de Operação do empreendimento, bem como aqueles 

indicados pelos órgãos ambientais após as etapas de licenciamento. 

§1º A cada revalidação da LO o RADA deverá ser complementado, de modo a 

propiciar a avaliação da eficácia das ações de reabilitação ambiental já desenvolvida 

e propor as adequações necessárias para o período subseqüente. 

§2º A desativação de estruturas do empreendimento deverá ser previamente 

comunicada ao órgão ambiental, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e 

as respectivas informações e medidas de controle deverão ser incorporadas ao 

RADA subseqüente. 

§3º O Termo de Referência do RADA com as adequações necessárias deverá ser 

submetido à aprovação da Câmara Temática de Indústria, Mineração e Infraestrutura 

do COPAM. 

Art. 5º Com antecedência mínima de dois anos do fechamento da mina, o 

empreendedor deverá protocolizar na unidade do órgão ambiental responsável pelo 

licenciamento do empreendimento o Plano Ambiental de Fechamento de Mina - 

PAFEM, contemplando: 

I - a reavaliação dos aspectos e impactos ambientais diagnosticados nos estudos que 

subsidiaram os processos de licenciamento do empreendimento, de modo a verificar 

a real extensão dos impactos e a eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias 

executadas; 

II - a síntese e avaliação dos projetos e ações socioambientais desenvolvidos visando 

a sustentabilidade da área de influência do empreendimento;  

III - a avaliação dos impactos socioambientais após o fechamento da mina, incluindo 

os aspectos relacionados à recolocação de trabalhadores e propostas para o 

envolvimento da comunidade no processo; 

IV - a definição das ações que serão executadas após o fechamento da mina visando 

à manutenção das condições de segurança da área minerada e das estruturas 

existentes, a continuidade da reabilitação ambiental, a definição de parâmetros e 

frequência para o monitoramento e a identificação de indicadores de qualidade 

ambiental adequados; 

V - a apresentação de proposta de alternativas para uso futuro da área minerada, 

considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais da área de influência 

direta do empreendimento; 

VI - o cronograma de implantação do plano, incluindo todas as etapas previstas, os 

processos de avaliação e revisão e a execução do monitoramento ambiental;  

VII - estimativa de custos do fechamento da mina, em cada etapa. 

§1º Os incisos acima descritos compõem o conteúdo mínimo do PAFEM, devendo o 

empreendedor incluir informações detalhadas que julgar pertinente para demonstrar 

que os objetivos do fechamento da mina serão tecnicamente atingidos. 

§ 2º O PAFEM deverá ser apresentado segundo Termo de Referência 

disponibilizado pelo órgão ambiental, e elaborado por equipe multidisciplinar 

composta por profissionais legalmente habilitados, com a respectiva Anotação  de 

Responsabilidade Técnica - ART ou documento equivalente. 

§ 3º O Termo de Referência do PAFEM deverá ser submetido à aprovação da 

Câmara Temática de Indústria, Mineração e Infraestrutura do COPAM. 

Art. 6º Também ficam obrigados a elaborar e protocolizar o Plano Ambiental de 

Fechamento de Mina no órgão ambiental estadual os responsáveis por 

empreendimentos que: 

I - estiverem a menos de dois anos do fechamento da mina na data de publicação 

desta deliberação; 

II - tenham seus registros e autorizações no Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM anulados, revogados ou declarados caducos;  

III - configurem mina abandonada. (MINAS GERAIS, 2008).  
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Depreende-se da deliberação normativa que ela está coadunando com a legislação 

internacional sobre o fechamento de mina, ao dispor que ele deve ser projetado e considerado 

desde o início do empreendimento minerário. A previsão da renovação das licenças de 

operação é uma importante ferramenta para promover a mitigação dos passivos ambientais, 

decorrentes da atividade.  

É interessante observar que o prazo mínimo para protocolização do Plano Ambiental 

de Fechamento de Mina (PAFEM) é de 02 (dois) anos antes do encerramento das atividades 

para devida aprovação do mesmo e correções caso necessário. Além de ser exigido um 

conteúdo mínimo para o PAFEM, abrangendo os aspectos físicos, bióticos e 

socioeconômicos, os objetivos e custos do fechamento da mina. Vale consignar que cada 

fechamento de mina é único, dificilmente podendo haver um PAFEM totalmente aproveitável 

em outra mina. 

O PAFEM não é mais uma fase do licenciamento ambiental. Ele independe do 

licenciamento do empreendimento, sendo condição necessária para a etapa de fechamento de 

mina do empreendimento minerário. 

A título de se evidenciar essa diferença entre o PAFEM e o licenciamento ambiental 

para a mineração importante se faz tecer algumas considerações práticas para o licenciamento 

da atividade minerária no Brasil.  

Na prática, o processo minerário se inicia com o requerimento de pesquisa ao 

DNPM. Concedida a autorização, os trabalhos de pesquisa devem começar a ser realizados, 

para definir a exequibilidade do aproveitamento econômico da jazida. Através da elaboração 

de um relatório final de pesquisa, há a apreciação e possível aprovação pelo DNPM que, caso 

ocorra, possibilitará ao titular iniciar o processo de licenciamento ambiental junto ao órgão 

ambiental competente (DNPM, 2013). 

A licença prévia (LP) é o ato administrativo que certifica a viabilidade ambiental da 

exploração mineral, constitui uma fase preliminar do empreendimento. Nesta etapa, será 

realizado o devido Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, com os 

requisitos básicos a serem atendidos nas fases de instalação e operação, observando-se as 

legislações municipais, estaduais e federais (POVEDA, 2007, p. 114). 

Obtida a Licença Prévia (LP), esta deverá ser protocolizada no DNPM e em seguida, 

será o processo submetido ao julgamento do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), 

documento elaborado pelo empreendedor, contendo os métodos e procedimentos de 

mineração e o dimensionamento das instalações e equipamentos. 

Aprovado o PAE junto ao DNPM, poderá ser solicitada a Licença de Instalação (LI) 
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para o empreendimento minerário, que autoriza a sua implantação e dos projetos de controle 

ambiental, todos de acordo com o PAE apresentado (POVEDA, 2007, p. 114). 

Após a obtenção da Licença de Instalação (LI), os trabalhos de instalação da mina 

podem ser iniciados. Isso não significa necessariamente que há o início da produção.  

Esta Licença de Instalação (LI) deverá, mais uma vez, ser encaminhada ao DNPM 

para que, finalmente, seja emitida a Portaria de Lavra, que deverá ainda ser apresentada ao 

órgão ambiental competente para solicitação e obtenção da Licença de Operação (LO), que é 

o documento final que autoriza efetivamente o início das atividades de extração mineral, 

lavra, beneficiamento e acompanhamento dos sistemas de controle ambiental (DNPM, 2013; 

POVEDA, 2007, p. 114-115). 

Cada fase do licenciamento ambiental das atividades de mineração deve ser avaliada 

e aprovada pelo órgão competente, que conta com representantes da sociedade civil, sendo 

possível a solicitação pelas partes interessadas a realização de audiências públicas para 

discussão dos empreendimentos, desde que atendidos os requisitos legais para tanto. 

(MENDES, 2013, p. 76) 

“Cada licença possui um prazo de validade próprio, estabelecido pelo órgão 

ambiental competente” conforme disposto no art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/97 

(POVEDA, 2007, p. 115). 

Atualmente, as regulamentações referentes ao licenciamento ambiental de um 

empreendimento mineral encontram-se bem desenvolvidas no que diz respeito à prospecção, 

exploração, desenvolvimento, lavra ou exploração, beneficiamento ou tratamento mineral. Já 

no que se refere à desativação de empreendimentos, o assunto requer considerável avanço. 

Ressalta-se também que na resolução, em seu art. 6º, há uma preocupação com as 

minas abandonadas e o potencial dos passivos ambientais que nelas possam existir, 

experiência legada talvez dos acidentes ambientais ocorridos no Estado com barragens de 

minerações no passado.  

Preocupa-se, inclusive, com o Princípio de Participação ao dispor que deverá ser 

realizada reunião pública para deliberar sobre os PAFEMs de empreendimentos enquadrados 

nas classes 5 e 6, da Deliberação Normativa COPAM nº 74/04. No entanto, é sabido que a 

participação só se efetiva quando atrelada ao Princípio da informação e da educação ambiental. 

No Estado de Minas Gerais, para o fechamento de mina, o empreendedor deverá 

atender tanto aos procedimentos contidos na NRM nº 20 e 21 do DNPM como aos contidos 

na Deliberação Normativa COPAM nº 127/08, devendo protocolizar a documentação nos dois 

órgãos, no que os competir. 
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Diante disso, conclui-se que, apesar de tardia, a legislação do estado de Minas 

Gerais, ao exigir a obrigatoriedade de elaboração do Plano Ambiental de Fechamento de 

Mina, contribuiu muito para tornar a atividade minerária em uma atividade sustentável.  

Segundo Ana Lúcia Taveira (2003), tanto em Queensland como em Ontário, há 

previsão com fundos de arrecadação administrados pelo governo para reabilitar minas 

abandonadas, entretanto, essas medidas com o objetivo de arrecadar fundos para mitigar os 

passivos ambientais de minas abandonadas ainda não foram implementadas pelos órgãos 

competentes de Minas Gerais.  

Na legislação internacional consultada neste trabalho é prevista a realização de 

audiências públicas para divulgar as propostas de reabilitação e fechamento de mina. A 

legislação do estado de Minas Gerais também incorporou essa medida aos casos específicos, 

conforme previsto na DN COPAM nº 127/08. (TONIDANDEL, 2011, p. 45). 

No entanto, uma medida, que pode ser entendida como fundamental para minimizar 

os passivos ambientais da atividade, contemplada pelas legislações internacionais 

mencionadas, é a obrigatoriedade de apresentação de garantias financeiras.  

Apesar da legislação de Minas Gerais ainda não ter adotado esse caminho, as 

garantias devem ser mais bem estudadas, pois possibilitam que, caso os empreendimentos não 

programem ações de reabilitação e fechamento de mina, o estado poderá utilizar desses 

recursos como um mecanismo de cumprimento das obrigações legais, reduzindo as 

possibilidades de geração de passivos. (TONIDANDEL, 2011, p. 45). 

No estado de Minas Gerais, há registros de quatro grandes acidentes envolvendo 

barragens de rejeitos de mineração que acarretaram impactos ambientais significativos, 

conforme relatado. (TONIDANDEL, 2011, p. 46). 

O primeiro acidente, em 1986, foi o rompimento da barragem de rejeitos da Mina de 

Fernandinho, localizada no município de Itabirito, de propriedade da Itaminas. Em 2001, 

ocorreu o acidente na barragem da Mineração Rio Verde Ltda., localizada no município de 

Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. No ano de 2006, a barragem da 

Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda., localizada no município de Miraí, provocou sérios 

danos sociais e materiais, em decorrência do extravasamento de rejeitos pela ruptura parcial 

do extravasor tipo tulipa. Posteriormente, em janeiro de 2007, ocorreu a ruptura dessa mesma 

barragem (DNPM, 2013; SUPRAM, 2013). (TONIDANDEL, 2011, p. 3). 

Diante das repercussões sociais e ambientais dos acidentes de grande magnitude, e 

por ser o estado de Minas Gerais um território que tem a atividade mineradora como base 

econômica, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
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SEMAD, por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, iniciou em 2001 um 

amplo processo de debates sobre gestão de barragens de rejeitos e resíduos em indústrias e 

minerações, com a participação de empreendedores, consultores de notório saber, 

representantes de diversas entidades que atuam na área ambiental e da sociedade.  

Essa discussão culminou com a aprovação, em 2002, da Deliberação Normativa 

COPAM nº 62, que foi o primeiro marco na legislação ambiental estadual sobre o Programa 

de Gestão de Barragens. Essa legislação contempla o cadastro de barragens e propõe um 

sistema de classificação das estruturas. O objetivo principal da DN foi mapear as barragens 

existentes no estado e classificá-las quanto ao Potencial de Dano Ambiental em alto, médio ou 

baixo. (TONIDANDEL, 2011, p. 46). 

Posteriormente, foi constituído um Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GT 

Barragens) para aprimorar e dar continuidade aos trabalhos, o que resultou na publicação da 

Deliberação Normativa COPAM nº 87/05 que altera e complementa a DN nº 62. As principais 

alterações incluídas nessa norma, comparativamente à DN COPAM nº 62/02, foram 

modificações nos critérios de classificação e a implementação da exigência de realização do 

Relatório de Auditoria Técnica de Segurança. (TONIDANDEL, 2011, p. 46). 
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4 AS NORMATIVAS ESTRANGEIRAS PARA FECHAMENTO DE MINA 

Os países que possuem tradição minerária, tais como Canadá, Estados Unidos e 

Austrália, possuem, não só consciência quanto à importância do fechamento de mina, como 

também instrumentos legais que regulam esta etapa do ciclo minerário. 

Essa cultura é fruto do aprendizado advindo dos grandes acidentes ambientais e da 

consciência da necessidade de preservar o meio ambiente antes que eles ocorram. São 

legislações que, há anos, vêm sendo aprimoradas técnica e juridicamente. 

Os países Íbero-americanos estão, como o Brasil, caminhando para considerar o 

fechamento de mina uma etapa essencial, não só para o aspecto ambiental, como também o 

social. A consciência de que a preservação ambiental é necessária já ocorreu, no entanto, a 

consciência das mineradoras acerca da importância de um fechamento de mina bem sucedido, 

para garantia de um uso futuro da área minerada para a comunidade envolvida, ainda está em 

construção nesses países. 

Em todos eles há, em comum, o fato de se encarar que as empresas mineradoras 

devem ser responsabilizadas por todos os impactos ambientais, devendo realizar todas as 

medidas corretivas e reabilitadoras pertinentes e de se conscientizar que o princípio do 

desenvolvimento sustentável deve permear a atividade. 

Nos Estados Unidos, o fechamento de mina não possui uma legislação única, eles 

possuem uma variedade de leis e regulamentos, tanto federais quanto estaduais. A atividade 

minerária exercida em áreas federais é regulada pelo Bureau of Land Managment e as 

exercidas em áreas estaduais são reguladas pelo Mineral Land Reclamation Act e outras 

instituições similares. No entanto, tem sido proposta uma legislação única e a questão está no 

Congresso Americano (FLORES; LIMA, 2012, p. 110). 

A tradição minerária norte americana advém da mineração de carvão a céu aberto, 

que é regida pelas leis federais, enquanto as minerações dos demais recursos são 

regulamentadas por leis estaduais.  

Os instrumentos legais destinados à regulamentação ambiental e aos impactos da 

mineração nos Estados Unidos são: o National Enviromental Policy Act conhecido por NEPA, 

de 1969; o Clean Air Act, de 1970; o Clean Water Act, de 1072, conhecido por CWA; o 

Federal Land Use Policy and Management Act  de 1976;o Comprehensive Enviromental 

Response e o Compensation and Liability Act, de 1980, o CERCLA ou Superfund; e o 
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Superfund Amendments and Reauthorisation Act, de 1986, conhecido como SARA. As 

exigências para o fechamento de mina nos Estados Unidos surgiram com a promulgação do 

Surface Mining Control and Reclamation Act, também conhecido, por SMCRA (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 110). 

As minerações americanas mais antigas estão sendo obrigadas, por força de lei, a 

apresentar às agências os planos de fechamento de mina para aprovação das agências do 

governo. Os novos projetos são obrigados a apresentar os referidos projetos para aprovação, 

sem os quais não é possível autorização para implantação do empreendimento. 

As regras federais americanas possuem caráter prescritivo, e determinam a 

frequência mínima para as inspeções para verificação do programa de recuperação da área 

degradada, que ocorrem sem aviso prévio, com a participação de oficiais federais e estaduais. 

A mineração americana produz grande variedade de substâncias minerais, o que 

promove a existência de vários sistemas de licenciamento. Quanto à licença de recuperação de 

área degradada, elas possuem diferenças nas tecnologias e no impacto ambiental da área, bem 

como diferenças na escala de produção e/ou a combinação desses fatores (FLORES; LIMA, 

2012, p. 121). 

Como a mineração americana é dividida em mineração de recursos carboníferos e 

mineração de recursos não carboníferos, há dois sistemas de recuperação da área degradada e 

para o fechamento de mina.  

Ao Estado, é dada autonomia para criar seu próprio sistema, desde que supervisionado 

pela agência federal. Assim, no mesmo estado pode haver mais sistemas regulatórios que os 

dois acima mencionados. Cada estado pode também possuir tipos distintos de licenças de 

recuperação de área minerada, diante da vocação minerária do estado, das tecnologias 

empregadas e dos riscos de impactos ambientais (FLORES; LIMA, 2012, p 123-126). 

As preocupações na Austrália com o fechamento de mina também se iniciaram na 

década de 1970, junto com as preocupações ambientais. O País é estruturado politicamente 

por estados e territórios, e cada um deles possui legislação própria para a atividade minerária. 

A legislação minerária federal é somente pertinente aos minerais radioativos. O principal 

item, considerado no processo de fechamento de mina, nos Mining Acts, dos territórios e 

estados australianos é a segurança (técnica e ambiental) (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p. 

131-135). 

No Canadá, a legislação exige planejamento dos trabalhos técnicos de reabilitação, 

desativação, manutenção e monitoramento ambiental, inclusive do pós-fechamento da 

propriedade mineira. Isso, antes da implantação do empreendimento minerário. A aprovação e 
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fiscalização de cada etapa são realizadas através de agencias de cada província ou território 

australiano. 

4.1 O fechamento de mina nos Estados Unidos 

Como mencionado anteriormente, nos Estados Unidos, o fechamento de mina é 

tratado pela Hard Rock Mining, que trata de minas de recursos minerais excetuando o 

petróleo, o gás e o carvão, cuja competência para implantação e fiscalização é das agências 

reguladoras estaduais (FLORES; LIMA, 2012, p. 112). 

Cada agência está apta a desenvolver seus próprios padrões técnicos para orientação 

e elaboração desses planos, bem como para atender às especificidades de cada mineração e 

das diferenças regionais (FLORES; LIMA, 2012, p. 112). 

Há diferentes sistemas de fechamento de minas nos Estados Unidos, mas todos eles 

partilham um núcleo comum: os novos empreendimentos de mineração não serão autorizados 

sem apresentação de um plano de recuperação e de fechamento da mina. A identificação de 

todos os impactos potenciais na mina e medidas específicas para mitigação desses impactos é 

obrigatória. A participação pública no processo de licenciamento está prevista em quase todas 

as regulamentações (FLORES; LIMA, 2012, p. 113). 

As concessões das licenças de funcionamento do empreendimento devem passar por 

uma revisão técnica e legal do plano proposto e à comprovação de sua conformidade com as 

exigências e padrões técnicos de cada estado (FLORES; LIMA, 2012, p. 113). 

O requerente da licença está obrigado a promover divulgação pública de seu projeto, 

abrindo oportunidade para que o mesmo seja discutido, revisto e aprimorado por todos os 

envolvidos, através de audiências publicas, no entanto, as discussões limitam-se à 

conformidade do plano com os padrões técnicos, os preceitos legais e as medidas concretas 

sobre os planos de recuperação. 

Todos os sistemas legais são flexíveis para permitir a revisão do plano de fechamento 

de mina, de modo a manter as informações sempre atualizadas e adaptadas à realidade 

operacional da mina. É exigida garantia financeira para assegurar que o minerador manterá a 

conformidade com os planos de recuperação e fechamento propostos e aprovados. O 

empreendimento somente é aprovado após o aceite da garantia pelo órgão governamental, que 

é periodicamente revista para atualização (FLORES; LIMA, 2012, p. 113). 



 126 

As empresas mineradoras devem apresentar relatórios periódicos e anuais de suas 

atividades, que são complementados por inspeções técnicas dos órgãos governamentais. Cada 

estado pode fixar a regularidade de apresentação dos seus relatórios. A maioria fixa a 

periodicidade anual. 

A empresa de mineração, dentro do plano de recuperação, está obrigada a apresentar 

um plano de manutenção e monitoramento da propriedade mineira, após o fechamento, tanto 

para garantir que os objetivos com o fechamento tenham sido alcançados, como para garantir 

a estabilidade e sustentabilidade da área minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 114). 

A regulamentação ambiental americana é caracterizada por várias licenças e 

permissões para se iniciar um empreendimento mineiro. Quanto ao fechamento de mina, é o 

SMCRA que estabelece as exigências para a recuperação das minas de carvão a céu aberto, na 

esfera estadual. Não há um instrumento legal para as áreas de mineração metálica, cuja guarda 

e competência de regulação é a federal (FLORES; LIMA, 2012, p. 115). 

Nos Estados Unidos, o Departament of interior’s Bureau of Land Management 

(BLM) gerencia a maioria das terras públicas norte americanas. A autoridade do governo que 

regula o impacto ambiental da mineração nas terras administradas pelo Bureau advém do 

Federal Land Policy and Management Act, de 1976, também conhecido por FLPMA. Através 

dele, a Secretária do Interior está autorizada a adotar qualquer ação que seja necessária para 

prevenir a degradação desnecessária ou excessiva das terras federais. 

Ainda é a Mining Law de 1872 que regula a mineração de metais e outros recursos 

minerais, exceto os combustíveis e o fosfato, retirados da jurisdição federal no início do 

século XX. Ela regulava cerca de 662 milhões de acres de terras públicas, a maior parte 

situada no Oeste americano e em zona rural. Ainda estabelecia a mineração como uso 

preferencial, independente dos impactos ambientais, não regulava a recuperação das áreas 

degradadas, devido ao fato de não serem essas as preocupações da época (FLORES; LIMA, 

2012, p. 115). 

Para suprir essa omissão foi criada a seção 3809 do Code of Federal Regulations em 

1977 (FLORES; LIMA, 2012, p. 115). 

As regulações americanas para a atividade minerária estão fundamentadas nas 

experiências advindas da mineração de carvão no leste do território americano, de impactos 

ambientais, de altos riscos de contaminação e casos de drenagem ácida advindos de várias 

minas abandonadas. 

O SMCRA propõe medidas de proteção do público e do ambiente, dos efeitos 

perversos daquele tipo de mineração, estabelece os padrões mínimos para regular os efeitos 
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no solo e disponibiliza assistência para os estados americanos, para o desenvolvimento de 

programas de regulamentação de recuperação das áreas mineradas, ainda não recuperadas. Os 

estados americanos podem adotar padrões ambientais mais rigorosos, mas não mais flexíveis. 

Caso haja algum conflito de competências, a agência federal optará pela legislação mais 

severa (FLORES; LIMA, 2012, p. 116). 

Os estados podem administrar os programas de recuperação ambiental feitos pelas 

minas de carvão, desde que em conformidade com as leis federais. No entanto, a agência 

federal pode revogar a autorização dada ao estado para administrar o programa de 

recuperação da área degradada, caso este se considere incapaz de atingir os padrões nacionais 

de desempenho (FLORES; LIMA, 2012, p. 117). 

Ao contrário do Brasil, a participação pública é severa na supervisão da atuação de 

fiscalização. O princípio da participação é assegurado de tal forma que, qualquer cidadão que 

julgue necessário o acompanhamento dos trabalhos de fiscalização pode acompanhar os 

processos e todos os documentos possuem caráter público.  

No Brasil, somente os documentos relativos ao aspecto ambiental das atividades 

minerárias são públicos. No entanto, o nível de participação varia de estado para estado. Se os 

requerimentos de licença não são contestados no prazo, a permissão para instalação do projeto 

é considerada aprovada. 

O sistema americano prevê ainda uma série de penalidades para todos os tipos de 

violações cabíveis. Em todas as regulamentações americanas há a determinação de que a terra 

permaneça sob a responsabilidade do proprietário do solo, no pós-fechamento de mina. O uso 

futuro da área não tem que estar definido, a única exigência é que seja criado um ecossistema 

sustentável (FLORES; LIMA, 2012). 

O processo de fechamento de mina nos Estados Unidos se inicia com o requerimento 

e obtenção do Water Pollution Control Permit e a apresentação do plano conceitual de 

fechamento de mina. O plano definitivo tem que ser aprovado 02 anos antes do fechamento da 

mina, e deve apontar todas as possíveis fontes de contaminação da água (FLORES; LIMA, 

2012). 

Não há um sistema nacional de controle efetivo para o fechamento das Hard Rock 

Mines. As regulamentações que mais produzem efeitos na mineração americana são o Clean 

Air Act, o Clean Water Act e o Solid Waste Disposal Act . A maioria dos fechamentos de mina 

nos Estados Unidos tem sido realizada por iniciativa das empresas mineradoras, que procuram 

se favorecer, de maneira livre, sem padrões estabelecidos (FLORES; LIMA, 2012, p. 117). 

O fechamento de uma mina de carvão exige um plano de recuperação de área 
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degradada bem sucedido e um monitoramento pós-fechamento rígido, para que o uso futuro 

da área não seja comprometido. Nesse sentido, os programas de fechamento de minas nos 

Estados Unidos não são considerados adequados.  

Na maioria dos estados americanos, a decisão de se conceder ou não a licença para o 

fechamento de mina é fundamentada na avaliação técnica do planejamento da recuperação 

proposta, que deverá ultimar o uso da área pós-mineração. Qualquer desconformidade legal 

no requerimento da licença será comunicada às agências federais (FLORES; LIMA, 2012, p. 

124). 

Alguns estados, portanto, exigem a aprovação de um plano de recuperação para a 

autorização dos trabalhos de pesquisa mineral, a fim de minimizar os impactos 

socioambientais. Assim, os programas de recuperação das áreas degradadas prevêem o 

planejamento de fechamento de minas desde o início das operações do empreendimento 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 126-127). 

Os estados também aceitam uma gama de garantias financeiras específicas para o 

fechamento de mina, para garantir as obrigações do fechamento, como a apólice de fiança, o 

certificado de depósito, os fundos de investimento, a carta de credito irrevogável, a apólice de 

seguro, os bens à penhora, o gravame de bens reais e o depósito à vista, que ficam sob guarda 

do Tesouro Estadual. 

O Federal Surface Mining Act possui, em seu título IV, o Abandoned Mine 

Reclamation Fund, para promover a recuperação das áreas degradadas pela mineração 

abandonadas. Ele é mantido por uma taxa nacional cobrada daqueles que estão vinculados à 

mineração carbonífera. Os recursos são distribuídos entre os estados que possuem minas 

abandonadas para promoção de recuperação daquelas áreas (FLORES; LIMA, 2012, p. 125).  

O objetivo básico de todos os planos de fechamento de mina dos Estados Unidos é 

alcançar condições ambientais aceitáveis, a custos viáveis para a atividade minerária, através 

de um planejamento oportuno (FLORES; LIMA, 2012, p. 127). 

O objetivo dos estados é que os empreendedores mineiros deixem as áreas 

degradadas estáveis quanto à erosão, sedimentação de metais particulados e adotem medidas 

efetivas para a prevenção da drenagem ácida e que a hidrologia local seja recuperada. 

Os estados tradicionalmente mineiros como o Arizona, Nevada, Colorado, Montana e 

Novo México exigem a apresentação de um plano de recuperação ambiental da área 

minerada, sem o qual não são aprovados (FLORES; LIMA, 2012, p. 119-125). 

No Arizona, o Mined Land Reclamation Act, de 1994, que possui um sistema 

unitário de licenciamento, exige a apresentação do plano de recuperação ambiental da área a 
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ser minerada e a apresentação de garantias financeiras que assegurem sua realização, para 

toda operação de mina metálica, cuja atividade impacte 02 acres ou mais de área minerada, 

tanto para a fase de exploração quanto de produção. As exigências são pertinentes apenas para 

minas metálicas (FLORES; LIMA, 2012, p. 119). 

É requerido ainda um plano de pós-fechamento de mina conceitual para que se 

elimine, na maior extensão possível, qualquer probabilidade de descargas remanescentes das 

instalações, e que excedam os padrões estabelecidos para a qualidade da água, de acordo com 

os padrões de conformidade, contidas no Aquifer Protection Permting, at clean closure 

application (s.d.). 

Já no Estado do Colorado há, desde 1970, uma legislação sobre a recuperação 

ambiental, dando ao Estado respeito e autoridade no assunto perante aos demais estados. Sua 

legislação principal é o Mined Land Reclamation Act, que exige do minerador uma licença de 

recuperação da área minerada (reclamation permit) (FLORES; LIMA, 2012, p. 119). 

Isso o obriga à apresentação de um plano de recuperação de área degradada, para ser 

aplicado por, no mínimo, 5 (cinco) anos e que seja capaz de mitigar os impactos gerados, de 

modo que prevaleçam o equilíbrio hidrológico e a qualidade da água, tanto no solo superficial 

quanto no subterrâneo, durante e após as operações de mineração e durante a recuperação. 

(COLORADO, 1977, p. 8-11). 

No Colorado, há cinco tipos de licenças distintas: pelo porte do empreendimento 

mineiro, pelo potencial da mina e as instalações para a geração de drenagem ácida ou 

produção de resíduos contaminantes (FLORES; LIMA, 2012, p. 121). 

O Surface Mining Control and Reclamation of Colorado possui cerca de 1900 minas 

licenciadas, e seu objetivo, em relação à recuperação de minas, é recuperar a terra afetada 

para que possuam um uso benéfico para a coletividade.  

Dentre as metas da regulamentação também se destaca a prevenção de degradação 

desnecessária e excessiva para o meio ambiente; o estabelecimento de uma cobertura vegetal 

para estabilização do solo; a mitigação dos efeitos visuais pós-fechamento; a proteção da 

saúde e segurança pública e a garantia de um ecossistema sustentável. Quanto ao fechamento 

de mina, é determinado que as minas não exijam um tratamento muito longo para que se 

mantenha a qualidade da água (FLORES; LIMA, 2012, p. 123). 

O Estado do Colorado prevê dois tipos de mudanças para as licenças existentes: a 

emenda - cabível quando há mudança substancial nas operações da mina, com adição de nova 

área a anterior licenciada e a revisão técnica - cujo objetivo principal é manter as operações da 

mina coerentes com a licença outorgada.  
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O Estado exige dois planos a serem apresentados em conjunto: o plano de 

recuperação - que definirá o uso futuro da mineração após seu fechamento e o plano de 

operação - para verificar se a realização das operações no empreendimento será 

suficientemente segura, para promover o uso futuro da área (FLORES; LIMA, 2012). 

Em Montana, há o Metal Mine Reclamation Act, de 1971, em seu título 82 – 

Minerais, óleos e gás, capítulo 4, intitulado Recuperação, parte 3. Esse texto trata da 

recuperação de mina metálica, nº 82-4-336, e exige que, para se requerer a licença de 

operação (operation permit), seja apresentado também o plano de recuperação ambiental 

detalhado quanto à disposição dos resíduos. A recuperação da área degradada deverá se dar, 

preferencial e simultaneamente, com o desenvolvimento das operações de lavra. Nesse 

Estado, o pequeno minerador tem que requer uma licença específica para iniciar suas 

operações (FLORES; LIMA, 2012, p. 119). 

O Mining Act de 1977, do estado do Novo México, exige que todas as novas minas 

apresentem, para aprovação, um plano de recuperação de área degradada, descriminando o 

gerenciamento de rejeitos e as pilhas de estéreis, os locais onde estarão localizados e como se 

dará seu monitoramento (FLORES; LIMA, 2012, p. 119-120). 

O Estado de Nevada possui o Mining Reclamation Act de 1989, que apresenta um rol 

de atividades que necessita de licença para funcionamento, e condiciona a aprovação de 

funcionamento do empreendimento minerário à apresentação de um plano de recuperação. O 

plano de recuperação de área degradada, como no Estado de Montana, também deverá se dar 

com o desenvolvimento das operações de lavra (FLORES; LIMA, 2012, p. 120-122). 

O Estado de Nevada adota um sistema simplificado de licenciamento que varia para 

operações de pequena ou larga escala, instalações piloto ou teste, para beneficiamento de 

minério, dentre outras (FLORES; LIMA, 2012, p. 120-122). 

4.2 O fechamento de mina na Austrália 

O fechamento de mina na Austrália já está incorporado como uma etapa do processo 

operacional de uma mina australiana seja qual for a substância mineral explorada. 

Após 1970, as duas décadas seguintes foram cruciais para que a sociedade 

australiana se conscientizasse sobre a necessidade da preservação ambiental, o que fez com 

que o paradigma da mineração mudasse. A mineração passou a ser vista como um 
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empreendimento temporário que, após o encerramento de suas atividades, deveria promover o 

retorno do uso original da área minerada. Nessa época, a preocupação era com as barragens de 

rejeitos, os depósitos de estéreis e terrenos degradados pela mineração, além da preocupação 

com a erosão (FLORES; LIMA, 2012, p. 130). 

Desde meados de 1980, vem crescendo, na Austrália, uma tendência de aumento das 

responsabilidades dos órgãos reguladores ambientais exigindo a revisão dos Mining Acts, com 

o objetivo de reforçar as obrigações e exigências ambientais para aprimorar a proteção 

ambiental.  

O processo de licenciamento ambiental minerário na Austrália envolve três órgãos 

governamentais: o Commonwelth Government (esfera federal), os governos estaduais e dos 

territórios e as autoridades governamentais locais (FLORES; LIMA, 2012, p. 130). 

O Commonwelth Government possui poder legislativo sobre as terras australianas, 

que de modo geral, estão sob responsabilidade dos governos dos estados e territórios e 

governos locais. Ele promove a regulação minerária, incluindo as exigências para o 

fechamento de mina. É também responsável pelas atividades minerárias nas terras federais 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 130). 

O Commonwelth Government não possui uma legislação específica para o 

fechamento de mina, quem possui é o Department of the environmental, Sport and 

Territories, que detém diretrizes específicas para o fechamento de operações que envolvam 

materiais radioativos tais como: disposição de rejeitos, moagem dos minérios radioativos, 

dentre outras. No entanto, não há muito quanto ao fechamento de mina (FLORES; LIMA, 

2012, p. 130). 

Em cada estado ou território australiano há uma série de agências envolvidas na 

elaboração de critérios para o fechamento de mina, em Victoria são 06 (seis), 03 (três) em 

New South Wales e uma agência em Nothern Territory (FLORES; LIMA, 2012, p. 131). 

Em muitos estados australianos, a agência principal é aquela responsável pela 

regulamentação da mineração, em parceria com as autoridades encarregadas do controle da 

água e agências de proteção ambiental. 

Cada estado possui um Mining Act que se preocupa com a saúde e segurança no 

fechamento de mina, através da redução dos perigos físicos e dos riscos de drenagem ácida46 e 

da contaminação do solo e das águas por metais pesados. Os órgãos, no entanto, não 

                                                 
46

 Drenagem Ácida: É o processo pelo qual mineral sulfetados entra em contato com o ar e a água, gerando uma 

solução aquosa ácida, capaz de contaminar solo e lençóis freáticos no local minerado  (SANCHES, 2013, p. 

212). 
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compõem metas de reabilitação e só possuem autoridade para agir nas questões de impactos 

que atinjam as áreas externas próximas à área minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 131). 

O principal órgão regulador é o responsável pela coordenação do processo de 

fechamento de mina e possui autonomia para impor condições específicas de reabilitação para 

as concessões minerárias (FLORES; LIMA, 2012, p. 131). 

Não há na Austrália critérios ou padrões comuns para o fechamento de mina em 

todos os estados ou territórios. Cada fechamento de mina possui características próprias. Há 

preceitos básicos que permeiam todos os fechamentos de mina, como o fato de que, no 

momento da desativação completa das operações, a área minerada se encontre em condições 

adequadas para a promoção do uso final do solo, o que é acordado antes do projeto entrar em 

operação (FLORES; LIMA, 2012, p. 131). 

O Western Australian Mining Act não faz referência à reabilitação de áreas 

degradadas. 

Como, nos Estados Unidos, a obtenção de licenciamento para operação de novos 

projetos está sob júdice do princípio da publicação, as propostas para reabilitação da área 

degradada e para o fechamento de mina podem se submeter a audiências publicas (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 132). 

É necessária a apresentação de uma garantia financeira somente para o fechamento 

da mina, a fim de se evitar que o risco financeiro dessa etapa, caso ocorra, recaia sobre a 

comunidade. O método para se calcular a garantia varia de estado para estado, de 

empreendimento para empreendimento. O Estado de Queensland oferece descontos no 

montante da garantia financeira, caso haja cumprimento de todas as obrigações assumidas 

pela empresa mineradora (FLORES; LIMA, 2012, p. 132). 

Há consenso entre os estados e territórios, no sentido de que, todos os processos de 

reabilitação e fechamento de mina devem garantir a segurança e estabilidade da área 

degradada, que a área minerada deve retornar às condições para o uso futuro acordado. Deve-

se promover a ausência de poluição hídrica, e do solo, tanto superficial quanto subterrânea e, 

quando possível, a devolução do solo sem a necessária manutenção e monitoramento, para 

que seu uso futuro seja agilizado (FLORES; LIMA, 2012, p. 133). 

A responsabilidade do sucesso alcançado nos processos de reabilitação da área 

degradada e do fechamento de mina é do órgão regulador da mineração. Há verificação da 

situação in loco e as empresas minerárias promovem as auditorias, nas duas situações.  

A auditoria pode ser requerida pelo órgão governamental, que pode exigir, inclusive, 

uma auditoria independente. Não é exigido tempo mínimo ou máximo para o fechamento 
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definitivo da mina, o que se exige é o retorno da área minerada ao uso acordado após o 

fechamento da mina, isso devido ao entendimento de que cada caso é um caso (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 134-135). 

O New South Wales exige que a vegetação seja autossustentável para liberar o 

empreendedor da responsabilidade de manutenção da área degradada. É sabido que esse 

processo pode durar 02 (duas) ou mais décadas. Já em Western, Austrália, o período de 

avaliação varia de 05 (cinco) a 10 (dez) anos. Em outros estados, é consenso que a garantia 

remanescente deve permanecer por um período não inferior a um ano e não superior a seis 

anos. Em Queensland, um processo de fechamento de mina pode levar de 05 (cinco) a 10 

(dez) anos para se completar, já que é exigida a comprovação das condições de manutenção 

de autossustentabilidade do local (FLORES; LIMA, 2012, p. 134-135). 

Com o encerramento da etapa do fechamento da mina, o titular da concessão requer 

do órgão regulador a renúncia do título. Mas a responsabilidade pela área é do empreendedor, 

e não do proprietário, pela ocorrência de algum impacto ou contaminação futura da área, mas 

não se trata de questão já pacificada. 

Algumas empresas de mineração promovem um programa de inspeção, manutenção 

e monitoramento durante as fases de operação e reabilitação progressiva. Em alguns estados, 

não há essa exigência, já em outros como Queensland e New South Wales, há exigência do 

titular para implantação de um programa de monitoramento, após o fechamento de mina. 

Nesses estados, a atividade de monitoramento é exigida até que fique constatado que não há 

riscos de impactos graves na área minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 137).  

Em alguns casos, como nos Estados Unidos, algumas empresas estão realizando seus 

próprios programas de fechamento de mina, o que é temerário, visto que a tendência nesses 

casos é a adoção de diretrizes que atendam mais aos interesses particulares das mineradoras 

que da coletividade (FLORES; LIMA, 2012, p. 137-138). 

4.2.1 A regulamentação para o fechamento de mina no Estado de Queensland 

Segundo o Queensland Mining Council, o processo de fechamento de mina no estado 

deve ser apresentado na fase inicial, contendo a viabilidade econômica do projeto e terminar 

com a renúncia do titular (FLORES; LIMA, 2012, p. 138). 

O departamento responsável pela concessão do título e pela administração de posse 
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das minas é o Queensland Departamento of Naturals Resorces and Mines (DNRM), através do 

Minerals Resources Act 1989 e a Enviromental Protection Agency a conhecida EPA, eles são 

responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental no estado (FLORES; LIMA, 2012, p. 138). 

Em Queensland, as diretrizes reguladoras fundamentais estão contidas no 

Enviromental Protection Regulation e em vários Códigos de conformidade ambiental. Tanto 

os Códigos de Conformidade Ambiental, quanto o Queensland Departamento Natural 

Resources and Mines publicaram diretrizes para o gerenciamento de exploração mineral das 

atividades de mineração em Queensland, com objetivos de enquadrar os processos às 

exigências do Mineral Resources Act (FLORES; LIMA, 2012, p. 138-140). 

O empreendedor minerário pode solicitar à EPA a aprovação de programa de 

gerenciamento ambiental para verificação das condições ambientais excepcionais ou 

compromissos específicos. A EPA exige que o titular do projeto apresente uma garantia 

financeira capaz de suportar a execução do plano de reabilitação das áreas impactadas, para os 

casos de fechamento de mina não planejados, para que os impactos causados sejam mitigados, 

mesmo quando o empreendedor não queira se responsabilizar pelos danos causados ou pelos 

compromissos assumidos, no momento da aprovação do plano de fechamento da mina. A 

garantia poderá ser revista por ambas as partes (FLORES; LIMA, 2012, p. 139). 

No momento da comprovação do cumprimento das obrigações impostas pelo órgão 

responsável de Queensland, este emitirá o certificado de renúncia, liberando o titular das 

responsabilidades da área minerada e o autorizará a requerer o reembolso da garantia ofertada. 

A partir daí, a responsabilidade da área será do proprietário do solo (FLORES; LIMA, 2012, p. 

139).  

As normas reguladoras exigem que as áreas degradadas sejam recuperadas nos 

termos da licença ambiental. Se a licença não especificar as condições relativas à recuperação 

da área, esta deverá ser recuperada o mais próximo de suas condições originais (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 139). 

Outros documentos que auxiliam os empreendedores mineiros australianos a elaborar 

os planos de recuperação, gerenciamento e fechamento de mina australianos são: os volumes 

de livros de uma coleção intitulada The Best Practice Enviromental Managment in Mining 

Series; Mining Closure Policy; Strategic Framework for Mine Closure; Australian Minerals 

Industry Code for Environmental Management; Mine Closure out Criteria: life of mine 

planning objectives; Mine Closure Guidelines for Minerals Operations in Western Australia e 

Environmental Managment Systems (QUEENSLAND MINING COUNCIL, 2001, p. 5-6). 

Para os novos projetos de mineração, há a exigência do plano de fechamento de mina 
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desde o inicio do projeto. Para as antigas minas, ainda em funcionamento, o plano de 

fechamento de mina deve ser desenvolvido o mais rápido possível, pra promover, em tempo 

hábil, a discussão de todos os atores envolvidos (FLORES; LIMA, 2012, p. 141). 

O Guidelines for Mine Closure Planning de Queensland orienta o trâmite para 

envolvimento de todos os atores internos e externos e o desenvolvimento de uma espécie de 

Comitê para discussão do fechamento de mina. Nesse comitê são promovidas as discussões 

entre os membros da comunidade local, ONGs, órgãos governamentais, associações 

comunitárias locais, municipalidades e empreendedores para definição do uso futuro da área 

minerada, contribuindo para a transparência das ações e a participação de todos os atores 

envolvidos (QUEENSLAND MINING COUNCIL, 2001, p. 6-7). 

Aos órgãos governamentais cabem a aprovação da recuperação da área, a aceitação 

do requerimento de renúncia e a fiscalização do pós-fechamento de mina. 

O Guidelines for Mine Closure Plannig de Queensland requer as informações sobre 

a área a recuperar, que compõem a introdução, as informações básicas do empreendimento e 

as exigências regulatórias, a descrição dos interessados, a avaliação de riscos, os critérios de 

conclusão, os custos do fechamento, o cronograma de execução, o plano de reabilitação e 

recuperação da área, o plano de desativação e, ainda o plano pós-fechamento (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 141-144). 

4.3 O fechamento de mina no Canadá 

O Canadá é um país que possui tradição na indústria da mineração e está entre os 

maiores produtores de recursos minerais do mundo. O planejamento e implantação dos 

projetos de reabilitação das áreas mineradas estão sob a responsabilidade das agências das 

províncias ou territórios, que variam de acordo com a jurisdição onde a mina está localizada 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 146). 

As exigências para o fechamento de mina são formalizadas na fase em que se requer o 

licenciamento da mina. Todas as empresas mineradoras estão obrigadas a apresentar os planos 

para a reabilitação, desativação e proteção ambiental, que integrarão o encerramento definitivo 

das atividades minerárias. É nessa etapa também, que serão apresentadas as garantias 

financeiras prévias para assegurar o fechamento da mina (FLORES; LIMA, 2012, p. 146).  

No estado de Ontário, antes de 1991, a recuperação das áreas degradadas pela 
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mineração eram regidas pelo Ontario Mining Act., de 1980 e o fechamento de mina estava 

incluído nele (FLORES; LIMA, 2012, p. 147). 

Nessa época, o receio de impactos ambientais focava-se nas pilhas de estéreis, na 

recuperação das áreas impactadas, na contaminação de água e solo. Não se preocupava com o 

uso futuro da área, mas, somente com medidas corretivas dos impactos ambientais. 

O titular da mina tinha que apresentar o plano ao Ministro do Trabalho (Ministry of 

Labor), contendo as garantias financeiras para a desativação do empreendimento e o plano de 

recuperação da área. A partir de então, passaram a ser exigidas as seguintes medidas: a 

segurança dos acessos subterrâneos com a vedação de suas entradas, o impedimento, por meio 

de cercas, dos acessos às aberturas subterrâneas, de forma a vedar o acesso de estranhos às 

áreas perigosas da mina (FLORES; LIMA, 2012, p. 147). 

Até então, essas eram as medidas exigidas para a desativação do empreendimento e 

ainda não se tratavam do fechamento da mina e seu uso futuro. O Mining Act de 1980 não 

estipulava exigências para o fechamento de mina, apesar de já haver muitas minas 

abandonadas no país (FLORES; LIMA, 2012, p. 147).  

Não havia instrumentos contendo exigências para o fechamento da mina, 

principalmente para as empresas que não possuíam fundos para essa etapa minerária. 

A legislação atual sobre recuperação de área minerária e fechamento de mina em 

Ontário foi implementada a partir de 1991, após um processo que envolveu o Ministry of 

Northern Development and Mines (governo), mineradores e o público em geral. Uma das 

questões abordadas foi a etapa do fechamento de mina. Esse processo resultou em um guia de 

diretrizes para elaboração de plano de fechamento de mina, denominado Rehabilitation of 

Mines Guidelines for Proponents (ONTARIO, 1995, p. 2). 

Assim, passaram a ser exigidas, para o fechamento de mina: a descrição detalhada do 

projeto, os objetivos do fechamento, as medidas de recuperação progressiva, os planos de 

recuperação da área degradada, o monitoramento e o gerenciamento da área em longo      

prazo e a garantia financeira para cobertura dos riscos que envolviam essa etapa (ONTÁRIO, 

2013, p. 2-3).  

Em 1995, ocorreu uma mudança de governo no estado de Ontário, que promoveu 

uma revisão do Mining Act, agora conduzido pelo Mines and Minerals Division of the 

Ministry of Northern Development and Mines e que introduziu a Savings as Restrutucturing 

Act, em 1996, tratando somente de minas consideradas perigosas, com autonomia para agir 

em situações de emergência e agir pró ativamente, quando as minas estivessem próximas ao 

fechamento (ONTÁRIO, 2013, p. 4). 
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O Mining Act de 1996 trouxe modificações como: o aumento do ônus e da 

responsabilidade da empresa quanto à recuperação da área minerada, a diminuição dos custos 

do governo com o processo de aprovação dos planos de fechamento de mina, trouxe mais 

instrumentos para exigência de garantias financeiras mais sólidas para o fechamento de mina 

e a criação de um instrumento legal para regular as áreas cuja responsabilidade era da Coroa 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 149). 

Ao empreendedor, coube a obrigação de submeter o plano de mina à aprovação 

governamental e a assunção da plena responsabilidade quanto ao conteúdo e desenvolvimento 

do plano de fechamento de mina, bem como a demonstração de que o plano seria capaz de 

atender às demandas governamentais (FLORES; LIMA, 2012, p. 149). 

Foram criados pelo governo os cargos de inspetores de Reabilitação, investidos de 

autoridade para acessar todas as dependências da mina, para uma melhor fiscalização.  

Ao Ministry of Northern Development of Mines (MNDM) coube a responsabilidade 

pela coordenação da revisão dos planos de fechamento de mina, junto com o Ministry of 

Natural Resources (MNR), o Ministry of Labor (MOL) e o Ministry of Enviroment and 

Energy (MOEE). Os ministros possuíam discricionariedade para aceitar ou não a devolução 

das áreas da Coroa após o fechamento de mina (ONTÁRIO, 1995, p. 4). 

Ao titular da mina, coube a responsabilidade de recuperar e reabilitar a área 

minerada. Havendo impactos muito significativos era cabível a prorrogação de 02 (dois) anos, 

após expirar a licença de arrendamento. A responsabilidade era solidária com o titular, caso 

ele tivesse participação nas operações da mina (ONTÁRIO, 1995, p. 4). 

O titular ou arrendatário de um projeto de mineração passou a ser responsável pela 

reabilitação, independentemente de haver impacto na área minerada, sendo também de sua 

responsabilidade solicitar o certificado de fechamento da mina ou o certificado de exoneração 

de responsabilidade, conhecido por exit ticket (FLORES; LIMA, 2012, p. 150). 

A entrega desse certificado deveria atender às condições impostas pelo Ministério, 

referentes ao fechamento de mina, verificando se o fechamento teria ocorrido com o 

cumprimento de todas as obrigações contidas no plano de fechamento da mina, se a garantia 

abrangia todas as etapas de fechamento de mina, incluindo o pós-fechamento e a manutenção 

e monitoramento a longo prazo, se necessários (FLORES; LIMA, 2012, p. 150-151). 

O exit ticket é um incentivo para o titular da lavra cumprir todos os requisitos do 

plano de fechamento já que o libera de toda responsabilidade ambiental quanto à área 

minerada (FLORES; LIMA, 2012, p. 150-151). 

Essa era a regra: o Mining Act de 1991 obrigava o titular a apresentar relatórios anuais 



 138 

ao Director of Mine Rehabilitation, informando a natureza e extensão dos trabalhos de 

reabilitação, planejados para o próximo ano, bem como os resultados alcançados e as mudanças 

no plano original, cuja alteração perdurasse por 3 (três) anos, e pudessem afetar o plano de 

fechamento. A reforma de 1996 eliminou essa obrigatoriedade (FLORES; LIMA, 2012, p. 151). 

Desde então, o titular da mina ficou obrigado a prestar ao Diretor de Reabilitação de 

área minerada as seguintes informações: o início e fim do plano da mina bem como as alterações 

desse plano de fechamento ou qualquer tipo de alteração quanto ao plano de fechamento, dentre 

outras relacionadas ao plano de fechamento já apresentado (FLORES; LIMA, 2012, p. 151). 

Em British Columbia, as minas estão sob responsabilidade do Ministry of 

Employment and Investment e a normativa jurídica que trata dos impactos da atividade 

minerária abrange tanto a legislação ambiental quanto a minerária. As responsabilidades e 

obrigações do titular em relação à segurança ambiental da área minerada são determinadas na 

ocasião da outorga da licença de permissão da recuperação da área minerada (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 152). 

O Environmental Impact Assessment é a legislação ambiental que obriga a uma 

avaliação ambiental para aprovação do plano de fechamento de mina. O planejamento de 

fechamento de mina, nessa província canadense, é exigido antes do empreendimento 

minerário entrar em operação (FLORES; LIMA, 2012, p. 152). 

Uma das exigências do Mines Act é que, antes do início das operações, seja obtida 

junto ao Chief Inspector of Mines a permissão e licença para a recuperação da área minerada. 

O requerimento da licença deve conter o programa de proteção e recuperação da área 

minerada, os cursos de água afetados e um plano de fechamento conceitual da mina 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 153).  

Para iniciar a atividade minerária, é necessária a autorização governamental bem 

como a apresentação de um plano conceitual de recuperação final para o fechamento de mina, 

acompanhado de uma estimativa de custo total das ações de reabilitação, que deverão ser 

cumpridas durante a vida útil planejada pelo projeto, incluindo os custos da manutenção e 

monitoramento a longo prazo (FLORES; LIMA, 2012, p. 153). 

O proprietário, agente ou gerente da mina pode ser convidado a apresentar uma 

garantia financeira, como pré-requisito, para a obtenção da licença ou permissão de 

reabilitação. A garantia deve cobrir os custos de recuperação das áreas da mina e prover a 

mitigação dos riscos para os cursos de água afetados pela mina, pois, se o titular não puder 

realizar o plano de fechamento de mina, a coletividade não arcará com os ônus dos impactos 

gerados (FLORES; LIMA, 2012, p. 153). 
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A definição do montante da garantia é do Chief Inspector of Mines e as formas de 

garantia aceitas por esse estado são o depósito em espécie, as apólices emitidas pelo governo 

federal ou estadual, a penhora de ativos, as apólices de seguro nos termos do Bond Act e das 

cláusulas do Financial Administration Act e a carta de crédito emitida por um banco 

canadense credenciado (FLORES; LIMA, 2012, p. 154). 

A garantia poderá ser revista, momento em que poderá ser apontada a necessidade de 

se aumentar o montante da garantia já prestada, em que o titular será comunicado para 

integralizar a quantia estipulada como complementação. Caso a reabilitação da área atinja os 

padrões acordados, parte da garantia poderá ser liberada, caso o Chief Inspector of Mines 

assim o permita (FLORES; LIMA, 2012, p. 154). 

Entretanto, o Mines Act dessa província não trata, especificamente, sobre o 

fechamento de mina, mas também da imposição de preparação e apresentação de um programa 

de reabilitação antes do início das atividades minerárias (FLORES; LIMA, 2012, p. 155). 

Além disso, o Health, Safety and Reclamation Code traz poucas previsões, somente 

se atendo a estabelecer alguns padrões relativos à recuperação de minas. Ele aborda questões 

sobre os objetivos da produção, estabilidade das estruturas em longo prazo, além de estipular 

exigências para a reabilitação relacionadas à qualidade da água, disposição dos estéreis e 

barragens de rejeitos, bem como exigências para controle e prevenção de drenagem ácida e 

exigências de monitoramento (FLORES; LIMA, 2012, p. 155). 

Na prática, ocorre que, o proponente apresenta ao Chief Inspector of Mines um plano 

final de Fechamento de mina, antes que sejam paralisadas as atividades na mina. Esse plano 

conterá as informações básicas sobre as condições ambientais da mina e técnicas dos cursos 

de água, do solo e impactos ambientais gerados pela atividade. Será incorporado um sumário 

com todas as ações a serem adotadas antes da desativação (FLORES; LIMA, 2012, p. 155).  

Se o plano de fechamento de mina for considerado simples pelo Chief Inspector of 

Mines, e vier a promover significativo interesse público, ele o aprovará e o incorporará à 

licença ou à permissão de recuperação. Caso contrário, se o Chief Inspector of Mines entender 

que o projeto apresenta riscos, ele o encaminhará ao Mine Development Revew Comitee, que 

analisará seu conteúdo e emitirá um parecer (FLORES; LIMA, 2012, p. 155). 

O governo da província poderá instituir comitês públicos que analisarão os planos de 

fechamento e as opções para definição dos padrões para avaliação das ações de reabilitação e 

eficácia do programa de monitoramento proposto e sua viabilidade de implantação (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 156). 

Caso julgue necessário, o Chief Inspector of Mines poderá realizar vistorias para 
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verificar se os objetivos da reabilitação estão sendo cumpridos e se a recuperação da área 

minerada será alcançável (FLORES; LIMA, 2012, p. 156).  

O Código especifica que, quando da paralisação das atividades do empreendimento, 

o titular tem obrigação de informá-la ao inspetor do Distrito, e se a paralisação será por tempo 

determinado ou se será definitiva. Se a paralisação das operações se der por mais de um ano, o 

titular deverá assumir a implantação das medidas de recuperação contidas na licença do 

empreendimento. Os proprietários também serão responsabilizados pelos trabalhos não 

completados, mesmo que os impactos ainda não estejam evidenciados (FLORES; LIMA, 

2012, p. 156).  

A licença de recuperação poderá ser cancelada pelo Chief Inspector of Mines e 

interrompidas as atividades na mina, caso o proponente não cumpra as obrigações ou os 

termos estipulados na outorga da licença, no Mines Act, no Código ou em qualquer outra 

regulamentação (FLORES; LIMA, 2012, p. 157). 

O governo da província poderá executar trabalhos que sejam necessários para evitar 

que se concretizem riscos e impactos na área minerada. Para isso, ele utilizará recursos de 

fundos criados para cobrir esse tipo de despesa. Posteriormente, o referido valor será cobrado 

do proprietário da área ou do titular que fez uso dela. Nesse caso, nada poderá ser feito, 

transferência de titularidade ou qualquer transação somente serão autorizadas após a quitação 

do débito (FLORES; LIMA, 2012, p. 157). 

A Contamination Sites Legislation nomeia as pessoas responsáveis pela recuperação 

das áreas degradadas como sendo os proprietários atuais e passados das áreas ou os 

operadores do projeto, independentemente da área estar sob seu domínio, na ocasião da 

contaminação ou do impacto ambiental. Independe, portanto, de sua contribuição pessoal, 

bastando ter participado do empreendimento. 

Percebe-se, diante do exposto, que British Columbia difere de Ontário – onde há uma 

tendência à autorregulamentação no fechamento de mina. Em British Columbia prevalece uma 

forte regulamentação, aplica-se o modelo comando e controle (FLORES; LIMA, 2012, p. 157). 

4.4 Peru 

Segundo o IBRAM, o Peru é um dos maiores produtores mundiais de cobre, ouro, 

prata e zinco. O fechamento de mina no Peru é considerado um dos instrumentos de gestão 
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ambiental e é regulado pela Lei nº 28.090, cuja obrigatoriedade está contida em seu artigo 6º 

(IBRAM, 2013b). 

A referida lei tem como propósito, regular as obrigações e os procedimentos que 

devem cumprir os titulares da atividade minerária para a elaboração, apresentação e 

implementação do Plano de Fechamento de Mina e a constituição de garantias ambientais, de 

acordo com os princípios de proteção, preservação e recuperação do ambiente. 

A autoridade competente para aprovação dos Planos de Fechamento de Mina, na 

indústria minerária peruana a Direção Geral de Assuntos Ambientais Mineiros (DGAAM), do 

Ministério de Energia e Minas (MINEM), conforme artigo 4º da Lei nº 28.090/03 e artigo 6º 

de seu regulamento (SOTHERN COOPER CORPORATION, 2008, p. 3). 

A Lei obriga os titulares da atividade minerária a apresentar um Plano de 

Fechamento de Mina que estabeleça estudos, ações e obras para mitigar e eliminar os 

impactos ambientais, as contaminações e danos para a população e ao ecossistema, ao final de 

suas operações (SOTHERN COOPER CORPORATION, 2008, p. 3). 

Sua primeira modificação se deu pela Lei nº 28.234, em que se estabeleceu que o 

titular das unidades mineiras em operação devem apresentar, perante autoridade competente, 

o Plano de Fechamento de Minas. A segunda modificação se deu pela Lei nº 28.507, que 

determinou que o prazo para apresentação do Fechamento de Mina seria de um ano, a partir 

da vigência deste ultimo regulamento (SOTHERN COOPER CORPORATION, 2008, p. 3). 

Há ainda o El DS Nº 016-93-EM, “Regulamento de Proteção Ambiental para 

Proteção Ambiental das atividades de mineração e metalúrgicas”, que estabeleceu a 

obrigatoriedade da apresentação de um EIA para todos os novos projetos minerários, assim 

como a determinação de se apresentar um Programa de Adequação e Manejo Ambiental 

(PAMA) para todas as unidades minerárias que se encontrarem em operação na data de 

promulgação da referida norma (PERU, Ministerio de Energia y Minas; CANADÁ, Columbia 

Britânica, 2002, p. 5). 

É exigido, portanto, um plano de Fechamento de Mina Conceitual, que deve ser seguido 

de outro plano detalhado que inclua o cronograma de atividades e os custos estimados para o 

Plano. Esse plano de fechamento de mina deve ser aprovado pelo Ministério da Energia e Minas 

(PERU, Ministerio de Energia y Minas; CANADÁ, Columbia Britânica, 2002, p. 7). 

A Lei estabelece a exigência da constituição de uma garantia financeira para 

cobertura das despesas como o fechamento da mina, incluindo também os custos de um 

possível tratamento, a longo prazo, da área e das atividades de monitoramento no pós- 

fechamento (DIAS, 2013, p. 56). 
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Como na Colômbia, o Plano de Fechamento de Mina deve ser elaborado por uma 

firma de consultoria, devidamente inscrita no registro da DGAAM (SOTHERN COOPER 

CORPORATION, 2008, p. 3). 

O Plano de Fechamento de Mina, no Peru, deve considerar a Lei Geral de Mineração, 

que estabelece a obrigação de meta de produção, havendo uma produção mínima, a partir do 

9º ano de concessão. Há sanções propostas para aqueles que não cumprirem esse dispositivo 

(SOTHERN COOPER CORPORATION, 2008, p. 3). 

O Ministério de Energia e Minas possui um guia para elaboração do plano de 

Fechamento de Mina de passivos ambientais minerários, que irá variar de acordo com a 

natureza do empreendimento e o local no qual está instalado (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, s.d.). 

O procedimento nele contido se aproxima muito daqueles adotados no Peru. Nesse 

guia, constata-se que, ao se aproximar do fechamento da mina, é necessário apresentar uma 

versão final e definitiva do plano de fechamento, e, serão exigidos pelo Ministério relatórios 

sobre o acompanhamento, manutenção e monitoramento após o fechamento (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, s.d.) 

Assim que estiverem cumpridas e devidamente comprovadas todas as diretrizes e 

etapas do Plano de Fechamento da mina, será expedido pela autoridade competente um 

certificado atestando o fechamento da mina. Ao Ministério de Energia e Minas caberá a 

fiscalização e verificação do cumprimento do Plano (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

s.d.) 

4.5 Colômbia 

Até o ano de 1974, o fechamento de minas na Colômbia não era de responsabilidade 

das empresas mineradoras. Somente a partir desse ano, foi que o Governo começou a 

estabelecer normas que obrigassem aos empreendedores medidas de cuidados em relação ao 

uso do solo (CPRM, 2010b). 

Em 1988, foi aprovada uma lei obrigando as mineradoras a apresentar uma 

programação de encerramento das atividades para que pudesse ser liberada a concessão de 

utilização da área pretendida (VILLEGAS, 2010). 

Apenas em 2001, a Colômbia incluiu em sua legislação minerária a obrigatoriedade 
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do fechamento de mina, com responsabilidades ambientais estabelecidas, que deviam levar 

em conta o uso posterior do solo. Também foram criadas sanções para os mineradores 

(VILLEGAS, 2010). 

A coordenação do setor minerário na Colômbia é delegada ao Ministério de Minas e 

Energia, que também fiscaliza e regulamenta as atividades de mineração na Colômbia. O 

principal problema atual apontado pelo Mistério na atividade minerária é o grande número de 

minas abandonadas e órfãs pelo País. 

A Lei que regulamenta o Fechamento de Mina é a Lei nº 685/01, que se 

autodenomina Código de Minas Colombiano e o considera como parte do ciclo de vida das 

atividades minerárias. Desde então, o Plano de Fechamento de mina e a gestão ambiental são 

vistos como atividades planejadas, devendo ser executados em cumprimento com o contrato 

de concessão da atividade minerária. Deve também seguir as diretrizes constantes do termo de 

referencia, do guia de mineração e do meio ambiente (DIAS, 2013, p. 57). Senão vejamos: 

Artigo 3º. Regulação Completa. As regras e princípios consagrados neste Código 

desarrolam as diretrizes contidas nos artigos 25, 80, o parágrafo primeiro do artigo 

333 e os artigos 332, 334, 360 e 361, da Constituição Nacional em relação aos 

recursos minerários, na sua forma completa, sistemática e harmônica, com sentido 

de especialidade e aplicação preferencial. Assim, as disposições civis e comerciais, 

que contemplem situações e fenômenos regulados por este Código, somente terão 

aplicação em assuntos minerários, cuja remissão será direta para aqueles que façam 

uso desse Código [...]. (COLÔMBIA, 2001).
47

 

Para obtenção da concessão de lavra, é obrigatória à apresentação e aprovação de um 

plano de fechamento das operações mineiras, desativação e abandono das montagens e 

infraestrutura. Conforme se depreende dos artigos abaixo: 

Artigo 14. Título mineiro. A partir da vigência deste Código, somente se poderá 

declarar e provar o direito a explorar e explotar minas de propriedade estatal, 

mediante o contrato de concessão minerária, devidamente outorgado e inscrito no 

Registro Minerário Nacional.
48

 

Artigo 84. Programa de trabalhos e obras. Como resultado dos estudos e trabalhos 

de exploração do concessionário, antes do vencimento definitivo deste período , 

apresentará para a aprovação da autoridade concedente o Programa dos Trabalhos e 

Obras de Explotação, que se anexará ao contrato, como parte das obrigações. Este 

programa deverá conter os seguintes elementos e documentos: [...]  

                                                 
47

 Articulo 3° Regulacion completa. Las  reglas  y principios  consagrados  en este Codigo desarrollan los  mandatos  

del articulo 25, 80, del paragrafo del articulo 330 y los  articulos  332, 334, 360 Y 361 de la Constitucion 

Nacional, en relacion con los  recur sos  mineros, en forma completa, sistematica, armonica y con el sentido de 

especialidad y de aplicacion preferente. En consecuencia, las  disposiciones  civiles  y comerciales  que 

contemplen situaciones  y fenomenos  regulados  par este Codigo, solo tendran aplicacion en asuntos  mineros, 

par remision directa que a ellos  se haga en este Codigo 0 par aplicacion supletaria a falta de normas  expresas. 
48

 Articulo 14. Titulo minero. A partir de la vigencia de este Codigo, unicamente se podra constituir, declarar y 

probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesion minera, 

debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. 
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6. O Plano Minerário de Explotação, que incluirá a indicação das guias técnicas, que 

serão utilizadas. 

7. O Plano de Obras de Recuperação geomorfológica, paisagística e florestal do 

sistema alterado. [...] 

10. O Plano de Fechamento da Explotação e o abandono das montagens e da 

infraestrutura. (COLÔMBIA, 2001).
49

 

Caso ocorra quebra de contratual, a Lei colombiana prevê que: 

Artigo 114. Obrigações em caso de término. O concessionário, em todos os casos de 

término do contrato, ficará obrigado a cumprir e garantir as obrigações de ordem 

ambiental, exigíveis antes do tempo de se fazer o término das operações. De igual 

maneira, dará cumprimento e garantirá suas obrigações trabalhistas no momento de 

sua saída como concessionário. (COLÔMBIA, 2001).
50

 

Como em outros países com tradição na atividade minerária, o plano de fechamento 

de e mina faz parte do EIA, conforme se depreende dos artigos e o Ministério de Meio 

Ambiente e de Minas e Energia é o órgão encarregado de aprovar a concessão da lavra e o 

plano de fechamento de Mina. É previsto por lei, a realização auditorias técnicas para a 

concessão de lavra, que deverá ocorrer também após 02 (dois) anos após o término das 

atividades de lavra, para verificação do cumprimento das obrigações ambientais do 

fechamento da mina (DIAS, 2013, p. 58). 

Artigo 204. Estudo de Impacto Ambiental. Com o Programa de Obras e Trabalhos 

Minerários, que resultarem em explotação, o interessado apresentará o EIA de seu 

projeto minerário. Este estudo conterá todos os elementos, informações, dados e 

recomendações necessárias para descrever e caracterizar o meio físico, social e 

econômico do lugar: a região das obras e trabalhos de explotação, os impactos das 

obras e trabalhos com sua avaliação correspondente, os planos de prevenção, 

mitigação, correção e compensação destes  impactos, as medidas específicas a serem 

aplicadas para o abandono e encerramento das frentes de trabalho e seu plano de 

manejo [...].
51

 

                                                 
49

 Articulo 84. Program a de trabajos y obras. Como resultado de los estudios y trabajos de exploracion, el 

concesionario, antes del vencimiento definitivo de este periodo, presentara para la aprobacion de la autoridad 

concedente 0 el auditor, el Programa de Trabajos y Obras de Explotacion que se anexara al contrato como 

parte de las obligaciones. Este programa deberá contener los siguientes elementos y documentos: […] 

 6. Plan Minero de Explotacion, que incluira la indicacion de las guias tecnicas que seran utilizadas. 

 7. Plan de Obras de Recuperacion geomorfologica, paisajistica y forestal del sistema alterado. 

 11. Plan de cierre de la explotacion y abandono de los montajes y de la infraestructura. 
50

 Articulo 114. Obligaciones en caso de terminacion. El concesionario, en todos los casos de terminacion del 

contrato, quedara obligado a cumplir 0 a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo 

de hacerse efectiva dicha terminacion. De igual manera, dara cumplimiento 0 garantizara sus obligaciones de 

orden laboral reconocidas 0 causadas al momento de su retiro como concesionario. 
51

 Articulo 204. Estudio de Impacto Ambiental. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de 

la exploracion, el interesado presentara, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio 

contendra los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y 

caracterizar el medio fisico, social y economico del lugar 0 region de las obras y trabajos de explotacion; los 

impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluacion; los planes de prevencion, mitigacion,  

correccion y compensacion de esos impactos; las medidas especificas que se aplicaran para el abandono y 

cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; [...]. 
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Artigo 209. Obrigações no caso de Término. Em todos os casos de término do título 

o beneficiário estará obrigado a fazer as obras e colocar em prática todas as medidas 

ambientais necessárias para o fechamento da mina. Ou abandono das operações e 

das frentes de trabalho. Para isso, será exigido uma extensão da garantia ambiental 

por 3 (três) a contar a partir da data de termino do contrato.
52

  

Artigo 216. Auditorias Ambientais Externas. Os ministérios do meio ambiente e de 

Minas e Energia adotaram [...] a partir da vigência do presente Código 

procedimentos que permitam autorizar profissionais, com idoneidade, inscritos e 

qualificados ante o Ministério de Meio Ambiente para [...] que façam a auditoria 

para seguimento das obrigações ambientais nos correspondentes contratos de 

concessão. (COLÔMBIA, 2001).
53

  

Em 05 de dezembro de 2013, a Corte Constitucional da Colômbia deixou de aprovar 

o novo Código de Minas, considerando-o inconstitucional, por não terem sido realizadas as 

consultas públicas junto aos povos indígenas, para a redação da nova lei (COLÔMBIA, 

2013). 

Para o Presidente da Corte, o novo Código Minerário não está de acordo com os 

direitos do meio ambiente e pode afetar negativamente os milhares de indígenas que vivem na 

selva amazônica colombiana (COLÔMBIA, 2013). 

Juan Carlos Henao considerou o Código inexequível, por não ter sido realizada 

consulta prévia às comunidades indígenas, o que, por jurisprudência colombiana, é 

obrigatória. Com essa decisão, o Congresso da Colômbia tem 02 (dois) anos para modificar a 

Lei nº 1382 de 2010, cuja finalidade era a reforma do Código, seguindo vigente a Lei nº 685 

de 200154 (COLÔMBIA, 2013). 

                                                 
52

 Articulo 209. Obligaciones en el caso de terminacion. En todos los casos de terminacion del titulo, el 

beneficiario estará obligado a hacer las obras y poner en practica todas las medidas ambientales necesarias 

para el cierre 0 abandono de las operaciones y frentes de trabajo. Para el efecto se le exigira la extension de la 

garantia ambiental par tres (3) afios mas a partir de la fecha de terminacion del contrato. 
53

  Articulo 216. Auditorias Ambientales Externas. Los Ministerios del Medio Ambiente y de Minas y Energia 

adoptaran en el termino de dos (2) afios, contados a partir de la vigencia del presente C6digo, procedimientos 

que permitan autorizar a profesionales 0 firm as de reconocida idoneidad e inscritas y calificadas ante el 

Ministerio del Medio Ambiente para que, seleccionados por los usuarios y a su costa, hagan la auditoria y el 

seguimiento de la manera como se cumplan las obligaciones ambientales en los correspondientes contratos de 

concesi6n. Dichos profesionales y firmas seran solo auxiliares de la autoridad ambiental que, para estos 

efectos, conservara su autonomia y facultad decis oria. 
54

 La Corte Constitucional de Colombia rechazó con siete votos a favor y uno en contra el nuevo Código de 

Minas porque no se realizaron consultas previas con las comunidades indígenas para que participaran en la 

redacción de esta nueva ley. Según el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, se consideró 

la inconstitucionalidad puesto que dicha ley podría atentar contra los derechos medioambientales y, por lo 

tanto, afectar a los miles de indígenas que viven en la selva colombiana . "Se declaró inexequible porque no 

se realizó la consulta previa que se le debía hacer a las comunidades indígenas y la cual, según la 

jurisprudencia colombiana, es obligatoria hacer para respetarle los derechos a estas comunidades", precisó 

el magistrado. Con esta decisión, el Congreso de Colombia tiene dos años para modificar la Ley 1382 de 

2010, que tenía como finalidad la reforma del código que permite la explotación de minas en todo el país, 

razón por la cual sigue vigente por este plazo la Ley 685 promulgada en el año 2001. 
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4.6 Chile 

O Chile é o maior produtor mundial de cobre, contribuindo com 35% da produção de 

5,6 milhões de toneladas/ano. Sendo que, a maior mina do mundo se encontra no deserto de 

Atacama.  

O órgão encarregado de aprovar e fiscalizar o cumprimento do plano de fechamento 

de mina no Chile é o Serviço Nacional de Geologia e Mineração, competindo-lhe aplicar 

todas as sanções cabíveis, caso haja descumprimento de qualquer atividade do plano de 

fechamento de mina já aprovado, que possui caráter público (DIAS, 2013, p. 55). 

Em 11 de novembro de 2011, o Congresso Nacional Chileno aprovou a Lei nº 

20.551, que regulamentou o fechamento de mina para prevenir ou minimizar os impactos 

gerados pela interrupção das atividades minerárias (CHILE, 2012). 

O Governo Chileno promulgou, em 04 de setembro de 2012, o Decreto nº 41 através 

do Ministério de Mineração, que regulamenta a lei sobre o encerramento de atividades e das 

instalações minerárias.55  

A partir dessa lei, os mineradores são obrigados a apresentar, para a aprovação do 

Serviço Nacional de Geologia e Mineração, o plano de fechamento de mina, junto ao início do 

requerimento de operação de lavra. Senão vejamos o artigo 3º desse diploma: 

Artículo 3. Funções do Serviço. Atribui se ao Serviço Nacional de Geologia e 

Mineração revisar e aprovar setorialmente os aspectos técnicos e econômicos dos 

Planos de Encerramento das atividades e das instalações minerárias e suas 

atualizações, tanto como, velar pelo cumprimento das obrigações da empresa 

mineradora, originadas pelo plano de fechamento de mina aprovados nos termos da 

Lei N° 20.551. (CHILE, 2012, tradução nossa).
56

 

Esse plano de fechamento de mina deverá demonstrar tecnicamente como ele vai se 

dar, nos aspectos ambientais, econômicos e sociais, a fim de realmente mitigar os efeitos e 

impactos na área minerada e em seus arredores. O fechamento de mina deve objetivar a 

estabilidade física e química da área degradada pela mineração. 

                                                 
55

 La ley de cierre de faenas e instalaciones mineras . 
56

  Artículo 3. Funciones del Servicio. Corresponde al Servicio Nacional de Geología y Minería revisar y 

aprobar sectorialmente los aspectos técnicos y económicos de los Planes de Cierre de las Faenas Mineras e 

instalaciones mineras y sus actualizaciones, como asimismo, velar por el cumplimiento de las obligaciones de 

la Empresa Minera, originadas por los planes de cierre aprobados en los términos establecidos en la ley N° 

20.551. 
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Artigo 10. Apresentação do Plano de Fechamento. A empresa Mineira deverá 

apresentar um Plano de Fechamento de Mina para a totalidade das instalações da 

atividade minerária, especificando todos os conteúdos técnicos e econômicos que 

exija a lei e o presente regulamento. Não poderá ser apresentado, separadamente, 

planos de fechamento para instalações  distintas, de uma mesma atividade minerária. 

(CHILE, 2012, tradução nossa). 

O plano deve ser coerente com as normas ambientais chilenas e devendo ser 

implementado de maneira progressiva, juntamente com as etapas de operação da mina.  

Artigo 4. Plano de Fechamento. O Plano de Fechamento de Mina.O Plano de 

Fechamento das atividades minerárias e as instalações da industria extrativa 

minerária é parte do ciclo de sua vida útil e deverá se executado pela empresa 

minerária, antes do término de suas operações, de modo que, ao término de suas 

operações se encontrem implementadas e a área estabilizada física e quimicamente 

no lugar em que se operou a atividade minerária. (CHILE, 2012, tradução nossa). 

A lei exige ainda que, para empreendimentos com extração superior a 10.000 (dez 

mil) toneladas/mês, o Plano de Fechamento de Mina seja auditado e revisado a cada 5 (cinco) 

anos por uma auditoria externa (DIAS, 2013, p. 55). 

Esses empreendimentos de grande porte ainda devem apresentar ao Estado garantias 

financeiras que cubram os custos do Plano de Fechamento de Mina. 

Artigo 94. Obrigatoriedade e objeto da garantia. Toda empresa mineira, que realize 

atividades minerárias, sujeitas ao procedimento de aplicação geral, deverá constituir 

uma garantia financeira que assegure e resguarde ao Estado na integra o 

cumprimento da obrigação de fechamento estabelecida na lei e no presente 

regramento.
57

 

Artigo 95. Determinação da Garantia. O montante da Garantia será determinado a 

partir de uma projeção periódica do valor dos custos de implementação de todas as 

medidas de fechamento, contempladas para o período de operação da atividade 

minerária até o término de sua vida útil. A quantia da garantia deverá incluir o valor 

atual de todos os custos de administração do Plano de fechamento de mina em sua 

totalidade, incluídas as contingências que possam ocorrer diretamente pela empresa 

minerária, por um terceiro contratado ou pelo Serviço quando correspondente. 

(CHILE, 2012, tradução nossa).
58

 

Cumpridas todas as obrigações do Plano de Fechamento de Mina, a empresa 

solicitará ao Serviço Nacional de Geologia e Mineração, a emissão de um certificado de 

                                                 
57

 Artículo 94. Obligatoriedad y objeto de la Garantía. Toda Empresa Minera que efectúe Operaciones Mineras 

sujetas al procedimiento de aplicación general, deberá constituir una Garantía financiera que asegure al 

Estado y resguarde el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de Cierre establecida en la ley y el 

presente Reglamento. 
58

 Artículo 95. Determinación de la Garantía. El monto de la Garantía será determinado a partir de la estimación 

periódica del valor presente de los costos de implementación de todas las medidas de Cierre, contempladas 

para el período de operación de la Faena Minera hasta el término de su vida útil. El monto deberá incluir el 

valor presente de los costos de administración del Plan de Cierre de Faenas en su totalidad, incluidas las 

contingencias que se generen, sea que se ejecute directamente por la Empresa Minera, por un tercero 

contratado al efecto o por el Servicio cuando corresponda. 
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cumprimento do Plano de Fechamento de mina. 

4.7 Diretiva européia - recuperação de áreas degradadas pela mineração 

A Diretiva 2006/21/CE do Parlamento e do Conselho da União Européia, de 15 de 

março de 2006, trata, basicamente, da gestão dos passivos ambientais da mineração no 

continente, especificamente no trato dos resíduos oriundos da mineração que possuem 

potencial poluidor. 

A preocupação é com a contaminação de solos e subsolos gerada pela exploração 

mineral, tecendo as seguintes considerações de acordo com La Conférence des Nations unies 

sur le Commerce et le Développement (CNUCED), para a União Européia:  

considerando que, os recursos minerais não renováveis são classificados em três 

categorias: minerais energéticos, como o petróleo, o gás, o urânio e o carvão; 

minerais metálicos, como o cobre, o cobalto e a bauxita; e minerais não metálicos, 

como as pedras preciosas (diamantes); considerando que a maioria dos países ACP 

por extenso (ACP), especialmente em África, dispõe de uma grande quantidade de 

recursos minerais, como metais, petróleo, diamantes, ouro, ferro, cobalto, urânio, 

cobre, bauxita e prata, mas que, apesar desta riqueza, a maioria da população vive na 

pobreza; considerando que a maioria dos minerais é exportada em estado bruto, 

concentrados ou metais, sem grande acréscimo de valor; considerando que a 

opacidade e a confidencialidade dos contratos ou dos acordos de exploração mineira 

contribuíram para a manipulação de Estados frágeis e a anulação do controlo 

parlamentar; considerando que, na ausência de governos com consciência do 

problema e das suas respectivas responsabilidades em regular e controlar o setor da 

exploração mineira, as atividades das empresas de exploração mineira nos países 

ACP conduziram a danos significativos locais a nível ambiental, social e sanitários; 

considerando que as atividades mineiras realizadas por governos, empresas 

nacionais e transnacionais levaram à usurpação de terras, à deslocação de 

populações indígenas e à limitação da capacidade das populações locais garantirem 

segurança alimentar através de atividades agrícolas; considerando que a exploração 

mineira provoca graves problemas de saúde, a nível físico e psicológico, traduzindo-

se numa mortalidade extremamente elevada; considerando que as receitas 

provenientes da exploração mineira ilegal são conhecidas por alimentar os conflitos 

internos; considerando que a exploração ilegal de recursos naturais em países  

propensos a conflitos e por eles afetados continua a ser um dos fatores que 

contribuem para a emergência dos conflitos e a sua reincidência, como é o caso de 

Angola, da Republica Democrática do Congo, da Serra Leoa e da Libéria; 

considerando sobre a potencial utilização de materiais de exploração mineira 

contaminados por radioatividade, a partir da exploração de minas de urânio a céu 

aberto, na construção de casas residenciais, no Gabão e no Níger, indica que se 

verificam problemas significativos nestes países em relação à exploração de minas 

de urânio e à segurança das minas para as populações locais; considerando a falta de 

transparência relativa aos dados das empresas sobre a poluição radioativa e que, num 

caso específico, afirma que foram utilizados materiais radioativos e que foram 

afetadas as fontes de água e os solos das zonas circundantes das aldeias mineiras; 

considerando que o trabalho infantil continua a ser bastante generalizado, sobretudo 
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no setor da exploração mineira de pequena escala, e que estas atividades expõem as 

crianças a riscos graves de ferimentos, de exposição a substâncias químicas tóxicas 

ou de morte; considerando que as iniciativas tomadas até agora pelos governos não 

surtiram os efeitos desejados; considerando que a Iniciativa para a Transparência nas 

Indústrias Extrativas (ITIE) – um órgão voluntário composto por empresas mineiras 

– sublinha a importância da transparência dos governos e das empresas nas 

indústrias extrativas e a necessidade de aumentar a gestão financeira e a 

responsabilidade do setor público; considerando que, da década de 1990 a 2008, a 

produção mundial de 14 minerais importantes cresceu de 1 milhão de toneladas para 

cerca de 2,5 milhões de toneladas; considerando que se espera que a procura 

mundial aumente significativamente, uma vez que, até 2050, a população chegará 

aos 9 mil milhões de pessoas, num contexto de padrões de consumo, crescimento e 

urbanização; considerando que está prevista a duplicação da procura de cobre, 

minério de ferro e alumínio nos próximos  15 a 20 anos; considerando que o Centro 

Africano para a Política Comercial concluiu que muitas empresas de exploração 

mineira retêm a maior parte dos seus lucros em contas no estrangeiro, deixando 

muito pouco em contas locais para cobrir os custos operacionais; Considerando que 

a concentração de pessoas em zonas mineiras de pequena escala se traduz em 

condições sanitárias deficientes, propícias a epidemias de malária, de disenteria e de 

outras doenças; considerando que o aumento de trabalhadores imigrantes  nessas 

zonas tem sido associado a um aumento da prostituição, que conduziu 

inevitavelmente ao aumento de casos de gravidez na adolescência, de famílias 

monoparentais, e de doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente o VIH/ 

/SIDA, como no Gana e no Togo; manifestam o Conselho da União Europeia a sua 

profunda preocupação com o facto de, apesar de muitos países em desenvolvimento, 

particularmente na África, possuírem recursos minerais ricos, o atual padrão de 

comércio, segundo o qual os países em desenvolvimento exportam matérias-primas 

e compram produtos transformados aos países industrializados, as estruturas 

económicas nacionais e as estratégias de desenvolvimento dos países em questão 

não terem contribuído para o combate à pobreza, nem ter impedido a ocorrência de 

relevantes impactos ambientais. (UNIÃO EUROPÉIA, 2012). 

Assim, diante das preocupações acima mencionadas, a referida diretiva previu, em 

seu art. 5º, um instrumento para minimizar e controlar a degradação ambiental, denominado 

de plano de gestão de resíduos, evitando as denominadas paisagens lunares gerados pela 

mineração. 

Já em seu art. 6º, o documento dispõe que, apenas após o licenciamento ambiental, o 

empreendimento minerário poderá estocar os resíduos gerados pela mineração. Durante o 

licenciamento, a participação pública é efetivamente assegurada e estimulada, sendo 

considerada antes da concessão da licença para gestão dos resíduos da mineração. 

A aplicação dos Princípios da Prevenção e Precaução é severa na referida Diretiva, 

como se percebe em seu artigo 13º que assim dispõe: 

Artigo 13º Prevenção da deterioração do estado das águas e da poluição do solo e da 

atmosfera 

A autoridade competente deve certificar-se que o operador tomou as medidas 

necessárias para respeitar as normas ambientais comunitárias [...] e para evitar [...] a 

deterioração do atual estado das águas, nomeadamente: 

a) Avaliando o potencial de produção de lixiviados, incluindo o teor de 

contaminação dos lixiviados  a ; dos resíduos depositados, tanto durante a fase de 
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funcionamento, como do pós encerramento da instalação de resíduos, determinando 

o balanço hídrico da instalação dos resíduos; 

b) Evitando ou minimizando a produção de lixiviados e a contaminação, pelos 

resíduos, das águas superficiais ou das águas superficiais  ou das águas subterrâneas 

e do solo; 

c) Recolhendo e tratando das águas contaminadas e os lixiviados da instalação de 

resíduos, de modo a respeitar as normas apropriadas para as descargas dos mesmos. 

2 A autoridade competente deve assegurar que o operador tomou as medidas 

necessárias para evitar ou reduzir a poeira e as emissões de gases. 

3 Se com base na avaliação de riscos ambientais, considerando as Diretivas 

76/464/CEE, 80/68/CEE ou a 2000/CE, caso a autoridade competente decida pela 

não necessidade do recolhimento e tratamento dos lixiviados ou caso conclua que 

não há perigo potencial para o solo, as águas superficiais ou subterrâneas, os 

requisitos das alíneas b e c supramencionados poderão ser suprimidos ou reduzidos. 

4 Os Estados Membros estabelecerão como condição para eliminação de resíduos, 

sejam eles sólidos, lamas ou líquidos, em qualquer massa de água receptora que não 

tenha sido construída para efeitos de eliminação de resíduos de extração, o 

cumprimento dos requisitos relevantes das Diretivas  76/464/CEE, 80/68/CEE e 

2000/60/CE. 

5 Quanto a colocação de resíduos nas cavas de lavras subterrâneas, resultantes de 

extração, quer de superfície ou não, que venham a ser inundados após o 

encerramento da operação, deve-se o responsável tomar as medidas necessárias para 

se evitar e minimizar a deterioração do estado da água e da poluição do solo, nos 

termos dos itens 1 e 3 acima citados, com suas devidas adaptações. As informações 

necessárias às autoridades competentes para assegurar o cumprimento dos deveres 

comuns que decorrem da Diretiva 2000/60/CE, devem ser fornecidas pelo 

responsável pelo empreendimento. 

6 Caso uma bacia esteja associada a presença de cianetos, deverá o responsável 

assegurar que a concentração seja reduzida ao mínimo possível, utilizando as 

melhores técnicas possíveis para esse fim e que as instalações tenham obtido 

anteriormente licença ou estejam em funcionamento desde 1 de maio de 2008. A 

concentração de cianetos por ácidos fracos, no ponto de descarga dos rejeitados da 

unidade de processamento na bacia, de modo algum deve exceder 50 ppm, a partir 

daquela data, exceder 25 ppm a partir de 1 de maio de 2013, 10ppm a partir de 1 de 

maio de 2018. Para licenças obtidas após dia 1 de maio de 2008 prevalece a quantia 

de 10ppm. Caso a autoridade competente solicite, o empreendedor deverá 

comprovar através de avaliação de riscos que as condições específicas daquele sítio 

minerado estão sendo cumpridas. (UNIÃO EUROPÉIA, 2006). 

Traçadas e acordados os princípios para implementação que deverão reger a matéria 

de gestão de resíduos sólidos da mineração, deverão os Estados Membros incorporá-las ao seu 

direito interno.  

É importante consignar que o Continente Europeu vivencia o legado da atividade 

minerária e o aprendizado dos passivos ambientais com os quais está tendo que lidar. O 

momento histórico em que está inserido o continente é um momento no qual se lida com uma 

herança de procedimentos minerários extremamente impactantes e visualmente poluidores. 

Hoje, na Europa, o passivo minerário é transformado para novos usos, a poluição é controlada 

e mitigada, o Princípio do Desenvolvimento Sustentável é plenamente aplicado no pós-

fechamento de minas. 
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5 A NORMATIVA BRASILEIRA SOBRE O FECHAMENTO DE MINA E O NOVO 

MARCO JURÍDICO DA MINERAÇÃO  

O fechamento de um empreendimento minerário, que foi colocado em pauta a partir 

da década de 1970, com a discussão mais ampla do Direito Ambiental, é uma questão ainda 

nova no cenário mundial. Mas, foi somente com os grandes desastres ambientais, que os 

países mais industrializados passaram a dar atenção aos impactos ambientais, também pelo 

maior grau de consciência pública da necessidade de se evitar os impactos ambientais, seja 

por sua longa ou permanente duração.  

Marta Sawaya Miranda Camelo (2006) pontua que a preocupação com a questão do 

fechamento de mina só ganhou notoriedade a partir da década de 80, em virtude dos acidentes 

ambientais provocados pela não execução de obras de descomissionamento.  

Segundo Juarez Freitas (2012, p. 35), “a função dos Códigos de Minas até essa época 

era a de normatizar os vários regimes de exploração de recursos minerais, estabelecer os 

procedimentos administrativos e determinar direitos e deveres dos mineradores”.  

Até então, não se preocupava com o processo de desativação de minas e nem mesmo 

com a recuperação das áreas mineradas degradadas. O foco era o aproveitamento máximo do 

recurso mineral. 

A mineração, por ser uma atividade impactante, passou a atrair para si os olhares do 

público em geral que, preocupado, até então, só com as benesses da atividade, passou a 

analisar também os aspectos negativos da atividade.  

A atividade minerária passa então a ser paradoxal, possuindo paralelamente um 

enfoque econômico, social e ambiental, entretanto, nem sempre coincidentes. No enfoque 

econômico (macro e microeconômico), a mineração é de fundamental importância para a 

economia de qualquer país; sob o enfoque social também o é, seja pela demanda de produtos 

compostos por recursos minerais, seja pelo desenvolvimento regional que promove.  

No entanto, no aspecto ambiental, o legado da atividade é extremamente impactante, 

promovendo impactos ambientais comprometedores. 

No Brasil, a primeira regulamentação a proteger o meio ambiente foi a Lei nº 

6.938/81. Na sequência, a Constituição da República de 1988, passou a responsabilizar 

aqueles que degradam o meio ambiente, pela recuperação da área degradada, e tornou 

obrigatório o EIA/RIMA, pelo Decreto nº 97.632/89.  
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A década de 1980 foi responsável pela consolidação de uma nova cultura ambiental - 

a do desenvolvimento sustentável, que produziu, com efeito colateral, também uma nova 

cultura minerária brasileira. Desde então, o fechamento de empreendimentos minerários e o 

uso futuro da área minerada, representam um desafio para o setor. 

A Constituição da República de 1988 dispõe que os recursos minerais são bens da 

União, inclusive aqueles que se encontram no subsolo e que compete, privativamente à União, 

legislar sobre as jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. A pesquisa e a lavra 

desses recursos somente podem se realizar mediante autorização ou concessão da União, 

resguardando-se o interesse nacional, por brasileiros ou empresas constituídas por leis 

brasileiras e que possuam sua sede e administração no Brasil (BRASIL, 1988). 

Compete, concorrentemente, à União legislar junto aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar sobre a defesa do solo e dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. Aos 

Municípios, cabe suplementar as legislações federais e estaduais, no que couber (BRASIL, 

1988). 

Aos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais cabe licenciar as atividades 

minerárias e aprovar – quando não exigir - a recuperação da área degradada, além de 

regulamentar e fiscalizar as atividades minerárias, desde sua concessão ou autorização. 

No caso da mineração, correm simultaneamente dois processos de licenciamento: um 

mineral e o outro ambiental, pois a outorga da concessão da lavra está condicionada ao 

licenciamento ambiental. A primeira ocorre junto ao DNPM e secretarias estaduais de 

metalurgia, dentre outros, preocupados em fomentar e regular a atividade. Quanto aos órgãos 

ambientais, estes se preocupam com a regulamentação e fiscalização do meio ambiente, 

envolvendo o IBAMA, secretarias estaduais e fundações do meio ambiente.  

Essa questão atinge a atividade minerária em todas as suas etapas, inclusive no 

fechamento de mina.  

Apesar da evolução no texto constitucional quanto às questões ambientais, o Código 

de Mineração de 1967, ainda vigente, assim como os de 1934 e de 1940, não dispensa atenção 

no tocante à questão do fechamento de mina. O Código de 1940 trata da paralisação das 

operações, caso a mina demonstre ser prejudicial, em seu art. 56, como a seguir: 

Quando o DNPM verificar que é perigoso ou prejudicial o estado da mina, ordenará 

que seja sustado o prosseguimento da lavra até a realização de trabalhos de garantia 

a segurança e à saúde do pessoal ou à proteção do solo. (Código de Mineração de 

1940). 

Já o Código de Mineração de 1967, em seu art. 47, assim como o de 1934, dispõe 
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que o titular da concessão de lavra será obrigado a: 

Art. 47 - Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que 

constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no 

Capítulo V: [...]. 

V - Executar os trabalhos de mineração com observância das normas 

regulamentares; [...] 

VIII - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou  

indiretamente, da lavra; 

IX - Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local;  

X - Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos  

aos vizinhos; 

XI - Evitar poluição do ar, ou da água, que possa resultar dos trabalhos de 

mineração; 

XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as águas segundo os 

preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII; 

XIII - Tomar as providências indicadas pela Fiscalização dos órgãos Federais;  [...] 

XV - Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos  

de lavra, de modo a permitir a retomada das operações; 

Após vigorar por quase trinta anos, o Código de Mineração de 1967, foi alterado pela 

Lei nº 9.314/96, que introduziu as seguintes modificações: o requerimento de pesquisa passou a 

ser dirigido ao Diretor Geral do DNPM, não mais para o MME; revogou a exigência legal de que 

a empresa se constituísse em empresa de mineração para realizar o aproveitamento das jazidas 

minerais em território nacional; revogou a classificação das jazidas em classes; permitiu a livre 

transação de alvarás de Autorização de Pesquisa Mineral e flexibilizou o prazo de validade desse 

alvará; extinguiu a isenção de pagamento da taxa anual por hectare; criou a possibilidade de 

despachar sobre o fechamento temporário da lavra, por falta de tecnologia adequada para 

aproveitamento do recurso mineral; retirou do Código de Mineração os trabalhos de 

movimentação de terras e desmonte de materiais, necessários a abertura de vias de transporte, 

obras de terraplanagem, dentre outras (FLORES; LIMA, 2012, p. 168-169). 

No entanto, o legislador não se preocupou novamente com o fechamento de mina. O 

tema somente foi abordado pelas normas regulamentares da mineração instituídas pelo DNPM. 

A preocupação com o fechamento de mina de maneira sustentável somente se deu no ano de 

2001, através da portaria nº 237, de 18 de outubro de 2001 (FLORES; LIMA, 2012, p. 168-169). 

A Norma Regulamentadora da Mineração nº 20, trata da suspensão e fechamento de 

mina. No entanto, em seu texto, ela é omissa no que se refere ao momento de apresentação do 

plano de fechamento de mina e também quanto aos prazos para as manifestações do DNPM 

sobre o plano de fechamento apresentado. Somente há menção sobre o fechamento de mina, 

no item 20.4.2 ao dispor que: 
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Para toda mina que não tenha plano de fechamento contemplado em seu PAE (Plano 

de Aproveitamento Econômico), a critério do DNM, fica o empreendedor obrigado a 

apresentar o referido plano, conforme o item 20.4.1. (DNPM, 2001). 

Em nenhum momento da norma regulamentadora, é apontada a questão da provação 

do plano de fechamento de mina pelo órgão governamental, dando a entender ser suficiente o 

cumprimento da apresentação de um plano conceitual de fechamento de mina (FLORES; 

LIMA, 2012, p. 168).  

As normas regulamentadoras de mineração sofrem atualizações periódicas pela 

Câmara Permanente de Gestão das NRMs e, posteriormente, são analisadas por um grupo de 

trabalho multidisciplinar do setor mineral, mas sem a participação de estudantes 

especializados no tema. Após a publicação das NRMs, o DNPM demonstrou interesse em 

aprofundar sobre o tema “fechamento de mina” e criou, através da Portaria nº 375, de 21 de 

agosto de 2002, um grupo de trabalho para estabelecimento de diretrizes para o setor mineral 

sobre a desativação do empreendimento minerário. Tudo isso num prazo idealizado de 120 

dias, que nunca foram suficientes (FLORES; LIMA, 2012, p. 173-174). 

No ano de 2003, foi publicada a Portaria nº 002/03 dando nova redação ao art. 1º da 

portaria anterior, aperfeiçoando seu conteúdo e suas diretrizes, entretanto, com a posse do 

novo governo e do novo diretor do DNPM, o grupo de trabalho foi suspenso e até hoje suas 

atividades não foram retomadas (FLORES; LIMA, 2012).  

Na prática, o tema “fechamento de mina” vem sendo tratado em legislações dos 

Estados junto à legislação de proteção ambiental, há a inserção do tema em legislações com o 

intuito de se garantir um correto e seguro fechamento de mina e a proteção ambiental. Está 

sendo assim em São Paulo, Minas Gerais, que já possui legislação específica para o tema 

desde 2008, e Rio de Janeiro. No entanto, nos Estados do Pará e do Mato Grosso prevalecem 

as normativas do DNPM, já que não há legislação própria para planejamento do fechamento 

de mina. 

A legislação do Estado de Minas Gerais foi a primeira do país a tratar sobre o tema 

de desativação de empreendimentos minerários. Isso talvez pelo grande número de 

empreendimentos minerários instalados no Estado, gerando um potencial de impactos 

ambientais e de passivos bem maiores que os demais estados (FLORES; LIMA, 2012). 

A primeira Deliberação Normativa (DN) nº 01 data do ano de 1990, tendo sido 

substituída pela DN nº 74 em 2004, ambas do COPAM, e tratou de estabelecer critérios para a 

classificação, segundo o porte e a potencialidade poluidora de cada empreendimento que 

promovesse impacto ambiental, passíveis de licenciamento ambiental ou autorização estadual 
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para seu funcionamento. Com a substituição, foi estabelecido prazo de validade para a LO, 

que passou a variar de 04 (quatro) anos, no mínimo, e 8 (oito) anos, no máximo, 

considerando-se o Plano de Controle Ambiental e o desempenho do empreendimento 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 180).  

Infelizmente, ainda não há menção ao tema de desativação e fechamento do 

empreendimento minerário. 

Em 2005, foi encaminhado à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei nº 2.194, 

propondo a obrigatoriedade de apresentação de garantias reais para os empreendimentos 

geradores de significativos impactos ambientais, como os minerários, para fazer face aos 

eventuais danos, através do modelo importado dos Estados unidos, Austrália e Canadá. As 

atividades minerárias são citadas expressamente no parágrafo único do artigo sexto e no 

parágrafo terceiro do artigo sétimo, conforme a seguir: 

Art. 6º [...] 

Parágrafo Único – No caso de atividades minerais, além da exigência de um Plano 

de Gestão de Riscos, será exigido o Plano de Fechamento de Mina, de acordo com 

as soluções técnicas exigidas pelo COPAM. 

Art. 7º [...] 

§ 3º Nos casos dos empreendimentos minerários, além do descumprimento total ou 

parcial das obrigações de prevenção dos possíveis danos ambientais, inerentes à 

atividade desenvolvida pelo empreendedor ou a ocorrência de danos ambientais sem 

a recuperação voluntária, o descumprimento total ou parcial das obrigações 

assumidas no Plano de Fechamento é, também, condição para a execução das 

garantias constituídas a favor do Estado. (MINAS GERAIS, 2005). 

O projeto, além de lidar com a questão da garantia financeira já implantada com 

sucesso nos países com tradição minerária, trata também da recuperação voluntária da área 

degradada e do Plano de Fechamento de Mina, no entanto, as experiências internacionais 

demonstram que a ação voluntária, na maioria das vezes, atende aos interesses particulares e 

não aos coletivos (FLORES; LIMA, 2012). 

José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 182) ainda tecem as 

seguintes críticas ao projeto, uma vez que ele não apresentou nenhuma diretriz para o 

conteúdo do Plano de Fechamento de Mina, não incluiu o DNPM no processo de aprovação e 

fiscalização do Plano de Fechamento de Mina, como nos outros países de legislação 

avançada, não tratou o Projeto do processo de liberação de responsabilidade do empreendedor 

pela área minerada recuperada e da liberação parcial e total dos bens dados em garantias ao 

término da recuperação da área minerada. 

O Projeto Lei foi visto como mais um ônus a ser imposto ao setor e um agravante 
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para a competitividade do minério de Minas Gerais, perante o mercado internacional. Os 

empresários ainda defendem que uma lei nesse sentido não deve ser estadual e sim federal, 

pois uma questão como essa deve ser discutida em todo o país (FLORES; LIMA, 2012). 

O Governo do Estado de São Paulo editou, no ano de 2002, o Decreto nº 47.400, que 

regulamentou os dispositivos da Lei Estadual nº 9.509 de 1997, que dispunha sobre o 

licenciamento ambiental - prazos, modalidades, condições para renovação, condições de 

suspensão ou encerramento de atividades e recolhimento de valores. 

O artigo 5º do Decreto prevê que os empreendimentos sujeitos a licenciamento 

ambiental deverão comunicar, diretamente ao órgão responsável, o SEAQUA por extenso 

(SEAQUA), todo e qualquer tipo de suspensão ou encerramento de suas atividades. Essa 

comunicação deverá estar acompanhada de um Plano de Desativação, que contemple a situação 

ambiental existente, as medidas de recuperação ambiental e de recuperação da qualidade 

ambiental, das áreas que serão desativadas ou desocupadas (FLORES; LIMA, 2012, p. 177). 

Finda a recuperação da qualidade ambiental da área, o empreendedor deverá 

apresentar um relatório final, comprovando a implantação do Plano de Desativação e os 

resultados alcançados, acompanhado da Anotação de Responsabilidade técnica (ART). As 

restrições ao uso da área, se houver, serão averbadas no Registro de imóveis competentes e o 

encerramento das atividades somente será declarado após apresentação de relatório final 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 177). 

No entanto, o Decreto nº 47.400/02 não esclarece o momento no qual o Plano de 

Desativação deverá ser apresentado ao órgão competente, também não orienta o 

empreendedor minerário sobre o conteúdo mínimo do Plano de Desativação. Não há previsão 

da forma legal a ser seguida na declaração do encerramento do processo de restauração e/ou 

recuperação da área. Não há esclarecimento acerca da liberação da responsabilidade do titular 

da referida área, nem mesmo sobre a responsabilidade pela manutenção e monitoramento do 

local recuperado (FLORES; LIMA, 2012, p. 177). 

O Ministério Público de São Paulo e a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB) conseguiram, através de parecer da Corregedoria Geral do Estado, 

autorização para averbação da descrição total ou parcial da contaminação do terreno, em 

matrícula de imóveis. Essa providência obriga a recuperação do local degradado, visto que a 

área deixa de contar com interessados por conta desse tipo de observação (FLORES; LIMA, 

2012, p. 178). 

Já a Assembléia do Estado do Rio de Janeiro recebeu proposta de Anteprojeto de Lei do 

Código Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (CAERJ) - desenvolvido pelo setor de Direito 
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Ambiental do núcleo interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, propondo a criação de um Código Ambiental abrangendo vários aspectos, 

incluindo, em seu artigo 5º, a desativação de empreendimentos ou atividades potencialmente 

poluidoras e propondo a criação da Licença de Desativação (FLORES; LIMA, 2012).  

Pelo Anteprojeto, a Licença de Desativação (LD) será concedida com base em 

vistoria ou outros meios técnicos de verificação, atendendo à correta disposição de resíduos, a 

um rígido cronograma físico e financeiro de reparação ou compensação por danos ambientais, 

avaliação das condições da população vizinha e dos trabalhadores e ainda, o cumprimento das 

condicionantes de licenças, conforme o art. 51, caput, incisos I, II e III (FLORES; LIMA, 

2012, p. 183). 

Caso ocorra o encerramento das atividades antes da obtenção da Licença de 

Desativação, configurará conduta lesiva ao meio ambiente, atraindo penalidades e sanções 

administrativas, sujeitando os infratores, imediatamente, ao pagamento de multa variável de 

acordo com a gravidade da situação, de R$15.000,00 a R$1.000.000,00 (FLORES; LIMA, 

2012, p. 183). 

O Anteprojeto não se refere unicamente às atividades minerárias, também não se 

ocupa do Plano de Fechamento de Mina. 

A Resolução CONAMA nº 369/06 da possibilidade de supressão ou intervenção de 

vegetação em Área de Preservação Permanente, devido à rigidez locacional. Como não há 

como escolher onde está a reserva mineral, esta pode se encontrar em uma APP. Para que haja 

intervenção ou supressão de vegetação em área de APP para extração de substancia mineral, é 

necessária a apresentação de EIA e RIMA para o licenciamento ambiental. 

No entanto, em nenhum momento a Resolução CONAMA nº 369/06 trata do Plano 

de Fechamento de mina. 

5.1 O novo marco legal minerário  

Em 2003, o Banco Mundial financiou um estudo denominado Grandes minas e a 

comunidade: efeitos socioeconômicos na América Latina, Canadá e Espanha,
59

 sobre a 

                                                 
59

 Grandes Minas y la comunidade: efectos socioeconómicos em latinoamérica, Canadá y España é uma 

publicação patrocinada pelo Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento, do Banco 

Mundial.  
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atividade minerária naqueles países, o que acabou orientando alguns governos sobre a 

necessidade de mudanças dos marcos regulatórios, a fim de garantir a segurança dos 

investimentos econômicos. Nessa época iniciou-se a expansão efetiva dos investimentos 

minerários na América Latina. O Brasil, assim como outros países, aderiu ao conselho e 

resolveu adotar um novo marco legal para a mineração. 

O novo marco legal minerário foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, e 

ficou conhecido pelo Projeto de Lei nº 5.807/13, que dispõe sobre a atividade minerária e 

possui dois pontos polêmicos: a criação do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) 

para formulação e implementação da política mineral e a Agência Nacional de Mineração 

(ANM), sendo que esta última substituirá o DNPM. 

O Projeto de Lei nº 5.807/13 foi apresentado à Câmara dos Deputados no dia 

19/06/2013 e a criação do CNPM e da ANM está disposta nos seguintes artigos:  

Art.22. Fica criado o Conselho de Política Mineral – CPNM, vinculado à 

Presidência da República e presidido pelo Ministro do Estado das Minas e En ergia, 

com atribuição de propor ao Presidente da República:  

I – diretrizes para o planejamento da atividade de mineração, assegurando o 

suprimento de bens minerais às gerações atuais e futuras, de forma sustentável;  

II – diretrizes para o estímulo à pesquisa e à inovação na atividade da mineração; 

III – iniciativas destinadas a promover a agregação de valor na cadeia produtiva 

nacional dos bens minerais; 

IV – diretrizes para a cooperação entre os órgãos e as entidades atuantes na atividade 

da mineração; 

V – diretrizes para a pesquisa mineral, pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais – CPRM; 

VI – diretrizes para a fixação de índices de conteúdo a serem observados nas 

licitações, concessões e autorizações de direitos minerários;  

VII – diretrizes para o melhor aproveitamento de minerais fertilizantes de aplicação 

na agricultura; 

VIII - diretrizes para o aproveitamento de recursos minerais, no caso de sua 

ocorrência associada a minerais nucleares; 

IX – áreas nas quais a concessão de direitos minerais será precedida de licitação; e, 

X – definição das rodadas de licitação de concessão [...] 

Art. 25. A ANM terá como finalidade promover a regulação, a gestão de 

informações e a fiscalização do aproveitamento dos recursos minerais no País, 

competindo-lhe:  

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional para as atividades 

de mineração;  

II - estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais e 

fazer cumprir as melhores práticas da indústria de mineração;  

III - prestar apoio técnico ao Conselho Nacional de Política Mineral - CNPM e ao 

poder concedente;  

IV - promover as licitações e as chamadas públicas previstas nesta Lei;  

V - gerir os contratos de concessão e as autorizações de exploração de recursos 

minerais;  

VI - estabelecer os requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos a serem 
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atendidos pelos interessados para obtenção de autorização ou concessão, observadas 

as diretrizes do poder concedente;  

VII - estabelecer restrições, limites ou condições para as empresas, grupos 

empresariais e acionistas quanto à obtenção e transferência de autorizações e 

concessões, com vistas a promover a concorrência entre os agentes, observadas as 

diretrizes do poder concedente;  

VIII - regular e autorizar a execução de serviços  de geologia e geofísica aplicados à 

atividade de mineração, visando ao levantamento de dados técnicos destinados à 

comercialização, em bases não exclusivas;  

IX - estabelecer os requisitos para a elaboração do programa exploratório mínimo a 

ser ofertado no procedimento licitatório de direitos minerários, e definir o 

investimento mínimo de acordo com a natureza e a complexidade dos trabalhos de 

pesquisa, segundo as melhores práticas da indústria da mineração;  

X - estabelecer os requisitos e procedimentos para a aprovação e aprovar o relatório 

final de avaliação da descoberta de jazidas minerais;  

XI - estabelecer os requisitos e procedimentos para aprovação e aprovar o relatório 

de comercialidade;  

XII - requisitar, guardar e administrar os dados e informações sobre as atividades de 

pesquisa e lavra produzidas por titulares de concessões ou de autorizações, inclusive 

as informações relativas às operações de produção, importação, exportação, 

beneficiamento, transporte e armazenagem;  

XIII - consolidar as informações estatísticas da indústria mineral fornecidas pelas 

empresas, cabendo-lhe a sua divulgação periódica, em prazo não superior a um ano;  

XIV - emitir o Certificado do Processo de Kimberley, de que trata a Lei nº 10.743, 

de 9 de outubro de 2003;  

XV- fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, autuar 

infratores, impor as sanções cabíveis, e constituir e cobrar os créditos delas 

decorrentes;  

XVI - apreender e promover o leilão de minérios, bem como dos bens e 

equipamentos, nos casos  previstos em lei;  

XVII - normatizar, fiscalizar e arrecadar os encargos financeiros do titular do direito 

minerário e demais valores devidos ao Poder Público nos termos desta Lei, bem 

como constituir e cobrar os créditos deles decorrentes;  

XVIII - normatizar, orientar e fiscalizar o aproveitamento dos fósseis que não sejam 

raros ou de interesse científico;  

XIX - fiscalizar e arrecadar o pagamento pela ocupação ou retenção da área para 

aproveitamento mineral, bem como constituir e cobrar os créditos delas decorrentes;  

XX - mediar, conciliar e decidir os conflitos entre agentes da atividade de 

mineração; e  

XXI - normatizar e reprimir as infrações à legislação e aplicar as sanções cabíveis, 

observado o disposto nesta Lei.  

§ 1º A ANM deverá, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de 

infração da ordem econômica, comunicá-lo imediatamente ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE.  

§ 2º As competências de fiscalização e de arrecadação de que trata o inciso XV do 

caput poderão ser exercidas por meio de convênio com Estados, Distrito Federal e 

Municípios, desde que os entes possuam serviços técnicos e administrativos 

organizados e aparelhados para execução das atividades, conforme condições 

estabelecidas em ato da ANM.  

§ 3º A ANM disporá sobre os procedimentos a serem adotados para a solução de 

conflitos entre agentes da atividade de mineração, com ênfase na conciliação e no 

arbitramento.  

§ 4º A obtenção de dados técnicos na forma do inciso VII do caput não impede que 

os responsáveis participem de licitação ou chamada pública para a concessão de 

direitos minerários.  
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§ 5º Para o desempenho das competências previstas no caput, os órgãos e entidades 

federais, estaduais, distritais e municipais  deverão disponibilizar as informações 

necessárias ao exercício da competência da ANM. (BRASIL, 2013, p. 12-14) 

As competências, estrutura organizacional e atividades da ANM, além de suas 

receitas e taxas, encontram-se por todo o capítulo VI, dedicado exclusivamente a ela. 

Além desses dois pontos polêmicos, o NMRM traz as seguintes novidades: define as 

competências do Poder Concedente, como sendo, basicamente, estabelecer diretrizes e 

outorga dos direitos minerários, disciplinar a forma de aproveitamento das substâncias 

minerais e definir as diretrizes para os procedimentos licitatórios e promover as licitações, 

nova forma de concessão de autorização de lavra, dentre outras, conforme disposto no art. 23: 

Compete ao poder concedente:  

I - estabelecer as políticas de planejamento setorial e determinar a realização de 

pesquisa mineral pela CPRM;  

II - definir as diretrizes para as licitações e as chamadas públicas previstas nesta Lei;  

III - celebrar os contratos de concessão de direitos minerários;  

IV - expedir as autorizações de exploração de recursos minerais;  

V - declarar a caducidade dos direitos minerários;  

VI - estabelecer diretrizes quanto à obtenção e transferência de concessões e 

autorizações, com vistas a promover a concorrência entre os agentes;  

VII - autorizar previamente a cessão dos  direitos minerários e a transferência do 

controle societário direto ou indireto do titular dos direitos minerários;  

VIII - declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa das áreas necessárias à atividade de mineração, frustrada a 

negociação do minerador com o proprietário do solo;  

IX - estabelecer as condições para o aproveitamento dos minérios destinados à 

realização de obras de responsabilidade do Poder Público, na forma do art. 5º; e  

X - regulamentar o compartilhamento de informações sobre a atividade de 

mineração entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. (BRASIL, 2013, p. 11) 

O aproveitamento dos recursos minerais adotará dois regimes: concessão e 

autorização, previstas nos artigos 3º a 21, do PL nº 5.807/13. Para a concessão, deverá ser 

celebrado um contrato, precedido de licitação ou chamada pública e, para autorização, deverá 

ser assinado termo de adesão, nos termos do art. 4º, do PL nº 5.807/13.  

A concessão se dará através de licitação e chamada pública, conforme art. 10º do 

referido diploma: 

Art. 10º Aplica-se o disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, às licitações 

de que trata esta Lei. 

§ 1º O edital da licitação será acompanhado da minuta básica do contrato de 

concessão e disporá sobre: 

I – o bloco objeto da concessão; 
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II – o prazo máximo para a duração da fase de pesquisa e o programa exploratório 

mínimo; 

III – os critérios de julgamento da licitação; 

IV – as regras e fases da licitação; [...] 

§ 2º A abertura para o procedimento licitatório para a concessão do aproveitamento 

mineral em determinado bloco, poderá ser solicitada ao poder concedente por 

qualquer interessado [...]. 

O novo código minerário também parte do pressuposto de que o aproveitamento dos 

recursos minerais é uma atividade de utilidade pública e de interesse nacional, devido à 

atividade minerária abranger a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o 

beneficiamento dos minérios e o fechamento da mina, com responsabilidade de recuperação 

ambiental do minerador. Senão vejamos: 

Art. 4º O aproveitamento dos recursos minerais ocorrerá mediante a celebração de 

contrato de concessão, precedido de licitação ou chamada pública, ou autorização. 

§ 1º Ato do Poder Executivo Federal definirá, a partir de proposta elaborada pelo 

Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, as áreas nas quais a concessão será 

precedida de licitação. 

§ 2º Nas áreas não enquadradas no §1º, a concessão será precedida de chamada 

pública, realizada por iniciativa do poder concedente ou por provocação do 

interessado. 

§ 3º Será objeto de autorização, na forma de regulamento, a lavra de: 

I – minérios para emprego imediato na construção civil;  

II – argilas destinadas à fabricação de tijolos, telhas e afins; 

III – rochas ornamentais; 

IV – água mineral; 

V – minérios empregados como corretivo de solo na agricultura. [...] 

Art. 5º - O Poder Concedente fixará as condições para o aproveitamento de minérios 

destinados à realização de obras de responsabilidade do Poder Púb lico, podendo ser 

dispensada a licitação e a chamada pública. 

Ao contrário do Código vigente, há a menção do fechamento de mina sem, no 

entanto, haver um tópico específico para ele, dando a entender que há uma preocupação 

concreta com essa etapa minerária.  

No parágrafo único do artigo 3º, há menção expressa da responsabilidade do 

minerador pela recuperação das áreas impactadas, conforme a seguir: 

Art. 3º – A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento 

da mina, o beneficiamento dos  minérios e o fechamento de mina. 

Parágrafo Único. O exercício da atividade da mineração inclui a responsabilidade do 

minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas. (BRASIL, 2011, p. 3) 

No art. 14, inciso VI, há a previsão de recuperação ambiental obrigatória das áreas 
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afetadas pela atividade minerária, tanto para o fechamento de mina, como para a desativação 

do empreendimento, o que se apresentada como um avanço, face ao código vigente, no 

entanto, as especificações para o fechamento de mina somente são encontradas nas NRMs do 

DNPM por enquanto, senão vejamos: 

Art. 14 – O contrato de concessão disporá sobre as fases de pesquisa de lavra e 

conterá no mínimo, as seguintes cláusulas: [...] 

VI – os critérios para devolução e desocupação de áreas do bloco pelo 

concessionário, para o fechamento de mina e para a retirada dos equipamentos, 

incluída a obrigação de recuperação ambiental das áreas afetadas pela atividade, 

conforme solução técnica exigida pelo órgão ambiental licenciador. (BRASIL, 2011, 

p. 7) 

Também visto como inovação do novo marco regulatório é o inciso XII do artigo 14 

que exige garantias por parte do concessionário, quanto ao cumprimento do contrato, 

inclusive quanto à recuperação ambiental e à realização dos investimentos ajustados para cada 

fase (BRASIL, 2011, p. 7). Este se apresenta como um ponto polêmico entre os empresários 

da mineração, que alegam que a apresentação de garantias onera o produto nacional e o faz 

ficar desvantajoso em face do mercado internacional.  

É importante ressaltar que a prática de oferecimento de garantias, principalmente no 

fechamento de mina, já é adotada há anos por diversos países e nem por isso, deixaram de ser 

competitivos internacionalmente. 

Pelo novo marco legal, haverá a oferta pública de áreas a serem mineradas, através 

de Licitações Públicas e Contratos, para ampliar as oportunidades de acessos, deixando de 

vigorar a denominada “disponibilidade de áreas”. Conforme art. 4º que assim dispõe: “O 

aproveitamento dos recursos minerais ocorrerá mediante a celebração de contrato de 

concessão, precedido de licitação ou chamada pública, ou autorização” (BRASIL, 2011, p. 3). 

Os critérios de julgamento estão discriminados no art. 11º, podendo ser ampliados, 

mas, num primeiro momento, serão considerados os bônus de assinatura e descoberta, a 

participação no resultado da lavra e a apresentação de um programa exploratório mínimo 

(BRASIL, 2011, p. 6). 

A gestão de ambos será realizada pela Agência Nacional de Mineração, mantendo-se 

o regime de permissão de lavra garimpeira, por não haver revogação da Lei nº 7.805/89, como 

se depreende da análise do art. 59, a seguir: 

Art. 59 – Ficam revogados: 

I – o Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

II – a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978; 
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III – a Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994; e  

IV – o art. 5º, da Lei nº 8.970, de 28 de dezembro de 1994. [...] (BRASIL, 2011, p. 

26). 

Atualmente, as principais normas do vigente marco legal do setor mineral, além da 

CRFB, são: 

- O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que dá nova redação ao 

Decreto-lei nº 1985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); 

- A Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, que dispõe sobre o regime de 

licenciamento para exploração e o aproveitamento de substâncias minerais; 

- A Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, que altera o Decreto-Lei nº 227/67, cria o 

regime de permissão de lavra garimpeira e extingue o regime de matrícula; 

- A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, que institui a compensação financeira 

e 

- A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que define as alíquotas e os percentuais 

da distribuição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. 

Áreas denominadas Especiais de Mineração – as que contêm minerais estratégicos 

para o País, de interesse nacional, serão criadas e submetidas a regras licitatórias para a 

escolha do empreendedor, conforme se depreende do artigo a seguir: 

Art. 1º O aproveitamento dos recursos minerais e atividade de unidade pública e de 

interesse nacional ocorrerão conforme as seguintes diretrizes: 

I – incentivo à produção nacional e ao desenvolvimento da indústria mineral;  

II – estimulo à concorrência e à participação do setor privado na atividade da 

mineração; 

III – fomento à pesquisa, à inovação e à agregação de valor na atividade de 

mineração; 

IV – cooperação entre os entes federados; 

V – compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a recuperação dos 

danos ambientais, causados pela atividade da mineração; e. 

VI – proteção à saúde e segurança do trabalho. (BRASIL, 2011, p. 1). 

O CM vigente não atrela a mineração ao desenvolvimento sustentável, como o faz o 

inciso V do artigo acima, o que por si só já reafirma a necessidade de sua atualização. 

O novo marco regulatório também define que o direito minerário, para pesquisar e 

lavrar, será acessível a brasileiros e pessoas jurídicas, conforme o conceito de organização 

empresarial, conforme art. 6º, §2º.  
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Art. 6º O poder concedente estabelecerá os requisitos e os procedimentos para a 

celebração dos contratos de concessão e para expedição de autorizações de que se 

trata essa lei. [...] 

§ 2º Os direitos minerários somente poderão ser concedidos ou autorizados a 

sociedades constituídas segundo as leis brasileiras, organizadas na forma 

empresarial ou em cooperativas, com sede e administração no País. (BRASIL, 2011, 

p. 4). 

A exceção se dará nos casos de outorga por meio de Autorização de Lavra, para 

aproveitamento de bens minerais de mais fácil extração tais como areia, argila, brita e 

cascalho (BRASIL, 2011, p. 4). 

Pelo NMRM, o minerador deverá realizar um investimento mínimo na área visada, 

para a autorização de pesquisa mineral, a fim de se inibir a especulação improdutiva com os 

direitos minerários.  

Conforme o art. 15, caput e parágrafo segundo do NMRM, o prazo de vigência do 

contrato de concessão será de 40 anos, prorrogável, por períodos sucessivos de até 20 anos, 

sendo que, no ato da prorrogação poderão ser incluídas novas condições e obrigações nos 

contratos de concessão, a critério do poder concedente. O adimplemento de todas as 

obrigações legais e contratuais pelo concessionário é condição para a prorrogação do prazo, o 

que dá maior segurança jurídica ao mercado minerário (BRASIL, 2011, p. 7).  

O contrato de concessão poderá ser extinto diante das seguintes circunstancias: pelo 

vencimento do prazo contratual; por acordo entre as partes; pelas hipóteses de rescisão 

contratual, previstas em contrato; ao término da fase de pesquisa, sem que tenha sido 

identificada jazida ou demonstrada a sua comercialidade, conforme definido no contato; no 

decorrer da fase de lavra, caso o concessionário exerça a opção da desistência e de devolução 

do bloco; quando houver a exaustão da jazida; nos casos em que for aplicada a penalidade de 

caducidade ou ainda, na hipótese de revogação em favor do interesse nacional (BRASIL, 

2013, p. 7-8). 

O parágrafo 2º, nos incisos II e III desse artigo também inova, ao expressar que, em 

qualquer das hipóteses de extinção do contrato, o concessionário fica obrigado a reparar ou 

indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental 

determinados pelos órgãos e entidades competentes (BRASIL, 2013, p. 7-8). 

A seção IV do capítulo III trata da renúncia, suspensão ou revogação das concessões, 

e das autorizações em seus artigos 19 a 20, no entanto, de forma superficial, aparentemente, 

pela matéria já estar abordada pelas NRMs do DNPM, que deverão ser renomeadas no 

CPRM. 

No art. 14 do NMRM, é disposto o rol de informações necessárias para apresentação 
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nas fases de pesquisa e de lavra, como sendo as seguintes: a definição do bloco objeto da 

concessão; a obrigação de o concessionário assumir os riscos das atividades de pesquisa e de 

lavra de minérios; o direito do concessionário à propriedade do produto da lavra; o prazo 

máximo de duração da fase de pesquisa e o programa exploratório mínimo; o plano de 

aproveitamento econômico e os critérios para sua revisão.  

Os critérios para devolução e desocupação de áreas do bloco pelo concessionário, 

para o fechamento da mina e para a retirada de equipamentos e instalações, incluída a 

obrigação ambiental das áreas afetadas pela atividade, conforme solução técnica exigida pelo 

órgão ambiental licenciador também compõem o rol de informações contidas no art. 14 do 

NRM, assim como os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de 

mineração, as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, 

os procedimentos relacionados à cessão dos direitos e obrigações relativas ao contrato.  

Também estão abrangidas no art. 14 do NRM as regras sobre solução de 

controvérsias, podendo prever conciliação, mediação e arbitragem, o conteúdo local, a 

indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do 

contrato, inclusive quanto à recuperação ambiental e à realização dos investimentos ajustados 

para cada fase, o prazo de vigência e as condições para a sua prorrogação, bem como as 

hipóteses de extinção do contrato; os encargos financeiros e demais valores devidos pelo 

concessionário ao Poder Público; e os demais direitos e obrigações do concessionário, 

inclusive a obrigação de indenizar quaisquer danos decorrentes da atividade de mineração 

(BRASIL, 2013, p. 6-7). 

Em concordância com o objeto de estudo do presente trabalho, é importante 

mencionar que devem ser informados os critérios para devolução e desocupação de áreas do 

bloco pelo concessionário, para o fechamento das minas e para a retirada de equipamentos e 

instalações, incluída a obrigação ambiental das áreas afetadas pela atividade, além da 

indicação de garantias para cada fase do empreendimento, incluindo a recuperação ambiental. 

Essas duas informações vão ao encontro com as demais legislações internacionais abordadas 

neste estudo.  

Para o regime de autorização, há previsão de um prazo de 10 anos, com possibilidade 

de prorrogação. Por se tratar de atividade minerária, sempre de longo prazo, este prazo foi 

objeto de solicitação de ampliação. 

O Novo Marco Regulatório da Mineração criou também o instituto da Autorização 

de lavra para extração de minérios, independentemente da realização de pesquisa mineral 

prévia. Foi revogado, portanto o vigente Regime de Licenciamento, criado pela Lei nº 
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6.567/78, que dispunha sobre o regime especial para exploração e o aproveitamento das 

substâncias minerais que especificava e dá outras providências. As áreas não oneradas 

passaram a ser consideradas aptas para requerimento de pesquisa. 

O cancelamento do título de concessão se dará imediatamente, caso seja comprovado 

o descumprimento de qualquer obrigação fundamental, por meio de processo Administrativo, 

conforme se depreende do conteúdo do art. 9º do NMRM (BRASIL, 2011, p. 4). 

Como se pode notar, alguns institutos do Direito Administrativo vão se evidenciando 

no Projeto de Lei (PL) nº 5.807/13. 

É interessante pontuar, como inovação também do PL nº 5.807/13 o art. 7º, que 

determina a constituição de um acervo técnico constituído com dados e informações sobre as 

atividades de pesquisa e lavra com parte integrante dos recursos minerais de titularidade da 

União. Caberá à ANM sua requisição, guarda e administração, e ela definirá o prazo e a forma 

para a prestação das informações. O Ministério de Minas e Energia terá acesso irrestrito e 

gratuito ao acervo e poderá requisitar a condição sigilosa, quando julgar necessário (BRASIL, 

2011, p. 4). 

Por fim, outro ponto polêmico do Projeto de Lei nº 5.807/13 é a alteração da CFEM 

pelos vários interesses vinculados a ela. A hoje denominada CFEM terá sua denominação 

alterada, mas ainda não é conhecida sua nova denominação. À CFEM é assegurada, pelo art. 

20º da CRFB em seu parágrafo primeiro ao dispor que: 

Art. 20: São bens da União: [...] 

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração. (BRASIL, 1988, p. 17).  

A CFEM é o royalty que incide sobre a mineração, sendo que, sua natureza jurídica 

já resta pacificada pelo STF, através do o Recurso Extraordinário nº 228.800-5, que a 

desconsiderou como tributo, definindo-a como uma compensação financeira, a fim de se 

recompor uma perda sofrida pela União, quando da exploração de seus bens, que são os 

recursos minerais. A CFEM é uma compensação financeira pela exploração de um recurso 

natural esgotável.  

O NMRM dispõe em seu artigo 35, que o recolhimento da CFEM será obrigatório 

quando ocorrer a saída do bem mineral, a qualquer título, do estabelecimento minerador; a 

arrematação, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública e do ato da primeira 



 167 

aquisição de bem mineral extraído sob o regime de permissão de lavra garimpeira.  

Trazendo a novidade em seu parágrafo único, a CFEM incidirá sobre o 

aproveitamento econômico também dos rejeitos ou estéreis, decorrentes da exploração das 

áreas regularmente intituladas (BRASIL, 2013, p. 17). Isso não é interessante para o 

empreendedor minerário, mas é coerente com a nova realidade da atividade minerária, que é a 

de que o estéril passou a ter valor comercial, devido a introdução de novas tecnologias. 

Haverá também modificação em sua base de cálculo, embora ainda não esclarecida. 

Pela norma vigente, ela é calculada pelo faturamento líquido, no momento da venda do 

produto mineral, deduzindo-se o ICMS, PIS e COFINS, que normalmente incidem na 

comercialização de outras matérias primas. Também há a dedução de todas as despesas 

realizadas com o transporte do recurso mineral e o seguro. 

Quanto á alíquota, o PL nº 5.807/13, em seu artigo 36º, inova ao aumentar as 

alíquotas, que poderão chegar ao percentual de 4% sobre a receita bruta da venda, deduzindo-

se os tributos efetivamente pagos e incidentes sobre a comercialização do minério (BRASIL, 

2013, p. 17). 

Segundo estudos do MME (2013) sobre a alíquota da CFEM no Brasil, 

comparativamente, ela é considerada baixa, ao se consultar os dados dos países mineradores 

tradicionais mundiais como Austrália, África do Sul e Canadá que possuem alíquotas 

variáveis entre 7% e 10%.  

O interessante é que empresas que operam no Brasil e que também operam nesses 

países, como a Vale, efetuam o recolhimento resignadamente, no entanto se posicionam 

contra o acréscimo da CFEM para 4%, como requerido para o minério de ferro, que hoje sofre 

a incidência de 2%. Nota-se um vício do empreendedor brasileiro com o subsídio do governo. 

Um fator que compromete a competitividade da empresa brasileira. 

O NMRM não definiu alíquota minima, muito menos os critérios que serão adotados. 

O que se tem definido é constante dos artigos 37 e 38, conforme a seguir: 

Art. 37 – Estão sujeitos ao pagamento da CFEM: 

I - o titular de direitos minerários que exerça a atividade da mineração; 

II – o primeiro adquirente do bem mineral, extraído sob o regime de permissão de 

lavra garimpeira; 

III – o adquirente de bens minerais, arrematados em hasta pública;  

IV – o cessionário de direito minerário, ou de qualquer pessoa jurídica que esteja 

exercendo, a título oneroso ou gratuito, a atividade de mineração, com base nos 

direitos do titular original.  

§ 1º Os sujeitos passivos a que se referem os incisos II e III do caput deverão se 

cadastrar e manter seus dados atualizados junto à ANM.  



 168 

§ 2º O cedente e o titular de direito minerário são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento da CFEM, respectivamente, em relação ao cessionário e às demais 

pessoas referidas no inciso IV do caput.  

Art. 38 – A distribuição do montante recolhido a título de CFEM será feita da 

seguinte forma: 

I - doze por cento para a União;  

II - vinte e três por cento para o Distrito Federal e os Estados, no caso de a produção 

ocorrer em seus territórios; e  

III - sessenta e cinco por cento para o Distrito Federal e Municípios, no caso de a 

produção ocorrer em seus territórios.  

§ 1º A parcela devida à União será transferida da seguinte forma:  

I - quarenta por cento para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FNDCT, criado pela Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000, em 

categoria de programação específica denominada CT-MINERAL; e  

§ 2º setenta por cento para o Ministério de Minas e Energia a a ser repassado para a 

ANM, que destinará dois por cento ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis. (BRASIL, 2013). 

O Projeto de Lei nº 5.807/13 provocou reação em todos os setores, no poder público 

municipal, nos empreendedores da mineração, em ONGs, nas comunidades impactadas ou 

circunvizinhas da mineração e municipalidades tendo desagradado a todos eles, provocando a 

apresentação de 372 propostas de emendas. 

O Governo justifica o novo marco legal, como sendo necessário para promover um 

novo impulso ao desenvolvimento do setor mineral com impactos relevantes para a geração 

de empregos e renda no país (BRASIL, 2013). Objetiva-se a desburocratização através do uso 

de instrumentos inovadores e eficientes na gestão pública e garantia da segurança jurídica dos 

direitos concedidos, para atração de novos investimentos, tudo isso assegurando o interesse 

nacional – herdando o termo do código vigente.  

É interessante o dizer de Marcilene Aparecida Ferreira (2013, p. 56), quando salienta 

que o “novo Código Minerário nasce velho nos princípios e em suas orientações, por não 

incorporar as novas perspectivas de desenvolvimento sustentável”, que vêm do interesse em 

criar novas relações emancipatórias. Essa é a impressão compartilhada por todos os setores 

envolvidos na questão, sendo nítida a sensação de que o novo Marco Legal da Mineração 

pouco tem a ofertar no quesito inovação. 

5.2 O Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030) 

O Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030) traz diretrizes para as áreas de 
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geologia, recursos minerais, mineração e transformação mineral, inclusive metalurgia. Seu 

objetivo é nortear as políticas de médio e longo prazo, que contribuam para que o setor 

mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentável do País, nos próximos 20 anos 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. viii). 

O Plano está organizado em 05 (cinco) capítulos que apresentam informações 

sobre o do setor mineral, os desafios para a geologia, mineração e transformação mineral, os 

cenários prováveis de serem alcançados em 2030. Durante esse período apresenta uma visão 

de futuro para o setor mineral em cada um desses cenários, a previsão da demanda, de 

investimentos e recursos humanos, os objetivos estratégicos e ações que devem ser 

implementadas, principalmente para se desenvolver uma mineração sustentável. 

Os responsáveis pela elaboração do PNM foram a Secretaria de Geologia, Mineração 

e Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia, e um Grupo de Trabalho 

formado por representantes do MME, do DNPM e da CPRM, que contaram com o apoio de 

uma Secretaria Executiva.  

A elaboração deste Plano é resultado do conhecimento coletivo proveniente, tanto 

dos estudos contratados, quanto aportados pelos técnicos do MME e outros órgãos. Grande 

parte das etapas de construção do documento foi alicerçada em processo participativo, em 

diversas reuniões e oficinas temáticas, com contribuições de mais de 400 participantes, entre 

especialistas e pessoas diretamente envolvidas com os temas (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. viii). 

Em sua formulação, o PNM-2030 pretende considerar uma governança pública 

eficaz, assim como, agregação de valor e adensamento do conhecimento nas diversas etapas 

deste setor, observando a questão da sustentabilidade (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. viii). 

Em retrospectiva, é bom lembrar que no período de 1965 até 1994, o MME elaborou 

três planos para o setor mineral: o Plano Mestre Decenal (PMD) para Avaliação dos Recursos 

Minerais do Brasil – I PMD (1965-1974) o Plano Decenal de Mineração – II PDM (1981-

1990) e o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral (PPDSM, 1994) 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. vii). 

Uma característica inovadora que diferencia este Plano dos três anteriores é a 

inclusão da transformação mineral, que é a primeira etapa de industrialização dos minérios 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. x). 

Há uma visão expressa no PNM-2030 que considera a possibilidade de se alcançar 

um Brasil sustentável, no qual o setor mineral ainda tem muito a contribuir e que a realidade 
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ao longo da caminhada dos próximos vinte anos estará sujeita a mudanças e que novos 

eventos poderão alterar trajetórias.  

Não obstante, o plano desenha uma visão de futuro promissor para o setor mineral 

brasileiro e apresenta objetivos estratégicos e ações que devem materializar essa visão. Nessa 

construção, três diretrizes formam os pilares do Plano: a governança pública eficaz, a 

agregação de valor e adensamento do conhecimento por todas as etapas do setor mineral e a 

sustentabilidade como premissa (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 122-

131). 

O Objetivo primordial do Plano Nacional de Mineração 2030 é nortear as políticas de 

médio e longo prazos, que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o 

desenvolvimento sustentável do País nos próximos 20 anos (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. viii). 

O setor mineral – que compreende as etapas de geologia, mineração e transformação 

mineral – é a base para diversas cadeias produtivas. No processo de elaboração de cenários e 

definição da visão de futuro até 2030, foi selecionada uma visão integrada do setor mineral, 

que destaca a importância da agregação de valor e da melhor distribuição dos benefícios. 

Denominado “na trilha da sustentabilidade“, esse cenário prevê que a economia brasileira 

deverá crescer 5,1% ao ano e a economia mundial, 3,8%. 

As diretrizes do PNM-2030 estão coerentes, não só com a sustentabilidade, mas 

também com as experiências bem sucedidas internacionais para a sustentabilidade do setor 

mineral. Uma governança pública eficaz é fundamental para a promoção do uso dos bens 

minerais extraídos no País. A agregação de valor e adensamento de conhecimento em todas as 

etapas do setor mineral é importante para dimensionar efetivamente o setor (saber quantas 

minas estão abandonadas efetivamente, quais os impactos ambientais e sociais que elas 

geram, dentre outros). Também é importante a promoção de sustentabilidade em todas as 

etapas da cadeia produtiva mineral, tornando a atividade verdadeiramente sustentável, 

inclusive no pós-fechamento de mina (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 

viii). 

Os investimentos previstos em pesquisa mineral, mineração e transformação mineral 

(metalurgia e não metálicos) são quase todos originários da iniciativa privada, e totalizarão 

US$ 260 bilhões até 2030. 30% deste valor serão aplicados em infraestrutura e logística para 

o setor (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. x). 

Em decorrência do aumento da produção, o número de empregos também crescerá, 

multiplicando-se por três vezes nas próximas duas décadas. Frise-se que a atividade mineral é 
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a que gera o maior quantitativo de empregos.  

Para viabilizar esses avanços, todos os objetivos e ações previstos no PNM-2030 são 

da maior importância, destacando se dois: a governança pública, para a consolidação do novo 

marco regulatório do setor mineral e a criação do Conselho Nacional de Política Mineral 

(CNPM), as mudanças no modelo de outorga e a criação da Agência Nacional de Mineração 

(ANM), além da revisão da política para a CFEM (os royalties da mineração), bem como a 

ampliação do conhecimento geológico, com metas e escalas diferentes, facilitando para que 

100% do território nacional estejam mapeados em 2030 (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. x-xii). 

Há que se promover também uma maior simetria de consumo no país, visto ser um 

importante produtor mundial de minérios, mas, seu consumo per capita encontra-se entre 15% 

e 30% dos países que já lograram atingir níveis mais elevados de desenvolvimento. Essa 

assimetria se reproduz internamente, com o baixo consumo das regiões Norte e Nordeste em 

relação às demais regiões (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. xi). 

Durante a vigência deste Plano, o consumo per capita de produtos de base mineral 

deverá igualar ou superar o consumo médio mundial, até 2015, e triplicar até 2030, atingindo 

um patamar próximo ao de países desenvolvidos, com o Brasil alcançando um PIB per capita 

superior a US$ 20 mil, associado a uma melhor distribuição de renda (BRASIL. Ministério de 

Minas e Energia, 2010a, p. xi). 

O Plano Nacional de Mineração - 2030 servirá como referência para o planejamento 

do setor mineral nos próximos 20 anos, integrado com as políticas ambientais e industriais, 

com o objetivo comum de promover o desenvolvimento sustentável no Brasil (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. xii). 

O objetivo central do Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030) é orientar a 

formulação de políticas de médio e longo prazos, para que possam contribuir alicerçando o 

setor mineral para o desenvolvimento sustentável (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2010a, p. 1). 

Os pilares para essa construção são uma a governança pública eficaz para promover 

o uso dos bens minerais extraídos no País, no interesse nacional e criar as condições para 

atração de investimentos produtivos; uma agregação de valor e adensamento de 

conhecimento, passando por todas as etapas do setor mineral, desde a geologia à contribuição 

para descoberta de novas jazidas e ao ordenamento territorial, até a mineração e a 

transformação mineral, estimulando a expansão das cadeias produtivas minerais no País, 

convergindo na multiplicação de renda, e emprego.  
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Tudo isso deve ter a sustentabilidade como premissa, pelo incentivo a uma atividade 

mineral que propicie ganho líquido à geração presente, pela criação de novas oportunidades, e 

por um legado positivo às gerações futuras, pela manutenção da qualidade ambiental do 

território, tanto durante a extração quanto no pós-fechamento das minas, inclusive 

propiciando a diversificação produtiva que as rendas mineiras possibilitam e promovendo a 

transparência dos ganhos obtidos com a atividade e aplicabilidade dos recursos em projetos 

coordenados e de interesse com a comunidade envolvida (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. 1). 

Para a construção do plano é fundamental entender muito bem o momento presente, 

pois o que está ocorrendo na atualidade pavimenta o caminho rumo ao futuro. Não se pode 

esquecer que o presente resulta de decisões tomadas no passado e que determinam o futuro 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 1). 

Há um aprendizado nesse sentido, formado pelos planos elaborados pelo MME para 

o setor mineral no período de 1965 a 1994, que foram o I Plano Mestre Decenal para 

Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil – I PMD (1965-1974), o II Plano Decenal de 

Mineração – II PDM (1981-1990) e o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor 

Mineral (PPDSM, 1994), sendo que em 2000 as projeções estatísticas do PPDSM foram 

atualizadas (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 1-2). 

Esses três planos, em maior ou menor grau, tinham em comum o objetivo de ampliar 

e garantir investimentos públicos e incentivar os investimentos privados para o setor mineral. 

É notória diferenciação na ênfase dada à soberania nacional e ao entendimento do papel do 

Estado entre os dois primeiros planos, especialmente o primeiro, e os documentos produzidos 

a partir de 1990, já sob a influência de uma economia mundial globalizada, e dos postulados 

então vigentes de um Estado mínimo, com reduzido controle estatal sobre as atividades 

econômicas. 

A realidade no processo de elaboração do atual plano também está sujeita a 

mudanças, pois novos eventos são capazes de alterar trajetórias e novos atores podem entrar 

ou sair de cena.  

Um exemplo disso é que, nos Planos anteriores, não há referência ao papel decisivo 

que a China, em particular, e os países que formam os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China), 

em geral, passaram a desempenhar na atual dinâmica do setor mineral brasileiro e mundial. 

Nesse sentido, delinear o contexto contemporâneo é fundamental para a identificação dos 

elementos críticos e essenciais para a construção do País (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. 2). 
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Alcançar o estágio de um Brasil sustentável exige que o setor mineral se alinhe às 

diretrizes nacionais de longo prazo, dentre as quais: elevação do nível de emprego e renda; 

diminuição da dependência do comércio exterior em relação às flutuações dos preços 

internacionais dos bens primários e manutenção de taxas de crescimento do PIB crescentes e 

mais estáveis (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 2). 

O Plano traz ainda um cenário com a visão do futuro desejável para o setor mineral 

brasileiro para os próximos 20 anos e apresenta onze objetivos estratégicos que emergem 

dessa visão. Além disso, o plano propõe as ações necessárias para que esses objetivos sejam 

alcançados (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 2). 

 

Figura 1 - Na Trilha da Sustentabilidade 

 
Fonte: BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 122. 

Ressalta-se que estes objetivos e ações poderão estar sujeitos às reformulações ao 

longo do período do plano, de acordo com as mudanças nas aspirações da sociedade 

brasileira, o que promove o exercício do Princípio da Participação no ambiente econômico 

interno e externo e nas expectativas do setor mineral (BRASIL. Ministério de Minas e 

Energia, 2010a, p. 3-4). 

Estas mudanças estruturais permitem galgar patamares mais avançados em seu 

processo de desenvolvimento. A manutenção da estabilidade monetária e a ampliação das 

reservas internacionais, juntamente com o aumento do emprego formal, dos salários, do nível 
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de renda e, consequentemente, a redução da pobreza, além dos investimentos em 

infraestrutura têm gerado um ciclo virtuoso que possibilita pensar um futuro promissor para o 

País (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 6). 

Outro fator relevante nesse processo é a evolução demográfica que deverá nortear a 

dimensão futura do mercado de bens de consumo em geral, e de produtos de base mineral, em 

especial. 

Considerando essas estimativas positivas, torna-se urgente enfrentar o desafio do 

País em superar o déficit no consumo de materiais básicos para o aumento do bem-estar de 

sua população. O consumo per capita dos materiais convencionais, tais como agregados, 

cimento, aço, cobre e alumínio, entre outros, situa-se entre 1/3 e 1/6 da média dos países 

europeus, dos EUA e mesmo da China, e ainda abaixo da média mundial e superior ao 

consumo da Índia (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 8).  

Do ponto de vista empresarial, esse movimento possibilita a oportunidade de 

aquisição de novas jazidas, expansão dos mercados e diversificação dos consumidores. Além 

disso, a necessidade de adaptação a outras culturas condiciona a empresa a atuar no ambiente 

competitivo imposto pela globalização.  

Do ponto de vista do Brasil, esse processo traz oportunidades e desafios. As 

oportunidades estão voltadas para o acesso aos recursos minerais escassos no Brasil, para o 

aprimoramento de recursos humanos e de tecnologia, dado ao intercâmbio científico e 

tecnológico, para a exportação de bens e serviços de fornecedores brasileiros para os países 

onde as empresas se instalam e, um fato novo na história do País, o recebimento de lucros do 

exterior – não apenas de remessa de lucros para os países-sede das multinacionais aqui 

atuantes (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 9). 

Ao lado dos desafios, políticas de apoio à indústria mineral brasileira são necessárias, 

visando maior competitividade para realizar os investimentos necessários que ampliem a 

qualifiquem a atuação no exterior (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 9). 

Ao longo da primeira década deste século, o Brasil vivenciou um processo que os 

especialistas chamam de “reprimarização” ou “especialização reversa” de sua pauta de 

exportações, isto é, com a proeminência de bens primários em detrimento aos bens de média e 

alta tecnologia (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 15). 

Uma das batalhas da política mineral brasileira é promover alterações na estrutura 

produtiva do setor mineral, com vistas ao adensamento das cadeias produtivas a fim de gerar 

maior nível de emprego e renda, buscando excelência no suprimento doméstico e uma 

inserção maior e mais competitiva no mercado mundial. 
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Nos mapas de geodiversidade, os aspectos ambientais traduzem a influência das 

variações da geologia nas adequabilidades e limitações dos terrenos frente à execução de 

obras civis, das atividades agrícolas, do comportamento em relação a fontes poluidoras, da 

prevenção de desastres naturais e dos potenciais de recursos hídricos subterrâneos, minerais e 

turísticos. Trata-se, portanto, de uma ferramenta eficaz para se promover o ordenamento 

territorial sustentável do País (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 22). 

Com os dados sobre a disponibilidade e dinâmica das águas subterrâneas, é possível 

avaliar os fluxos dos sistemas aquíferos e, em conjunto com dados hidro meteorológicos, 

estimar a recarga e a interação entre a água subterrânea e a de superfície, e o balanço hídrico 

nas bacias hidrográficas (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 22). 

Além das expressivas reservas de petróleo e gás natural conhecidas, pode-se citar o 

potencial de outros bens minerais, como a areia e o cascalho para uso na construção civil e 

ocorrências minerais de carbonato de cálcio (bioclásticos), que podem ser utilizados como 

insumos na agricultura e na indústria de cosméticos, filtros industriais, suplementos 

alimentares, implantes ósseos e nutrição animal (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2010a, p. 23). 

Para insumo na agricultura, há também ocorrências de fosforita, bem como de sais 

evaporíticos, compostos por potássio, cloro, magnésio, cálcio e outros elementos químicos 

importantes. Além desses bens minerais, ocorrências de carvão e hidratos de metano são 

conhecidas na plataforma continental brasileira. 

Três fatores são apontados como responsáveis pela limitação do conhecimento 

geológico do território brasileiro: i) ausência, insuficiência ou descontinuidade de 

investimentos governamentais por cerca de três décadas; ii) dificuldades logísticas para o 

mapeamento na Amazônia e na Plataforma Continental e iii) escassez de recursos humanos 

capacitados para esta atividade. Os investimentos em levantamento geológico a partir de 

2004, pela CPRM, revelam o substancial aumento na dotação de recursos para essa finalidade, 

o que tem sido a base para ampliar o conhecimento geológico do País (BRASIL. Ministério 

de Minas e Energia, 2010a, p. 24). 

Os recursos minerais formam a base de diversas cadeias produtivas que configura o 

padrão de consumo da sociedade moderna. Portanto, é necessário garantir uma oferta estável 

de bens minerais, a fim de assegurar que o crescimento do Brasil não seja limitado pela falta 

de matéria-prima mineral.  

Além disso, os bens minerais exercem um importante papel no equilíbrio das contas 

externas nacionais. Sua abundância gerando superávits, ou escassez gerando déficits, requer 
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monitoramento, visando maximizar os benefícios das demandas externas e minimizar os 

impactos adversos decorrentes de súbitos aumentos dos preços das importações (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2010a, p.25). 

As atividades de pesquisa mineral são realizadas por empresas privadas de grande 

porte (majors), de pequeno porte (juniors) e empresas estatais. Em termos globais, desde 

1990, as majors vêm reduzindo seus investimentos (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2010a, p. 25-26). 

O aumento do número de requerimentos e alvarás de pesquisa gera expectativa de 

expansão das reservas atuais e descoberta de novas jazidas. No período 1990-2008, a taxa média 

anual de crescimento de todos os segmentos do setor mineral apresentou desempenho inferior à 

dinâmica do PIB nacional (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 25-26). 

A mineração brasileira contribui com US$ 17 bilhões no PIB nacional, gera um valor 

de produção mineral (VPM) de US$ 26 bilhões, com exportações de US$ 20 bilhões e 

importações de US$ 11 bilhões, o que representa um fluxo de comércio de US$ 31 bilhões e 

um saldo comercial de US$ 9 bilhões (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 28). 

O segmento da transformação é o elo da cadeia mineral que faz a interface com o 

setor secundário da economia, agregando valor e gerando emprego a partir da mineração. 

Engloba o segmento da metalurgia (siderurgia, não ferrosos, ferro-ligas, ferro-gusa e 33 

fundidos) e dos não metálicos (cimento, cerâmica vermelha, cerâmica de revestimento, vidro, 

cal, gesso, fertilizantes e outros) (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 32-33). 

Distintamente da mineração, na etapa da transformação mineral, a participação 

brasileira no panorama global é mais restrita. Os destaques são para o silício, o alumínio e as 

ferro-ligas, especialmente o ferro-nióbio, no segmento dos metálicos, e as cerâmicas de 

revestimento, na classe dos não metálicos (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 

33). 

Da mesma forma que na mineração, na etapa da transformação mineral, os produtos 

não metálicos são os que mais empregam mão de obra, com destaque absoluto para o 

segmento da cerâmica vermelha (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 33). 

Observa-se que o PNM-2030 procura fundamentar-se nos aspectos econômicos, 

sociais e ambientais, porém, a sustentabilidade visada é um ponto controverso, pois, até os 

dias atuais, percebe-se desta atividade um grande passivo ambiental, cujo plano não traz, 

s.m.j., uma solução em curto prazo pelo Poder Público. 

Quanto ao fechamento de mina, o Plano aponta que, para seu êxito e revitalização do 

uso da área minerada, é fundamental que sua programação se dê desde o inicio da pesquisa 
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mineral até a exaustão das reservas. Está embasado no princípio de desenvolvimento 

sustentável, na norma regulamentadora da mineração nº 20 e no Decreto nº 97.632 (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 54). 

É proposta a viabilização do processo com a participação efetiva da comunidade 

local e das autoridades locais no desenvolvimento de suas ações, apontando que as ações e 

normas, até o momento, somente se preocuparam com a recomposição da área degradada e o 

aspecto ambiental do fechamento de mina, desconsiderando os aspectos socioeconômicos, 

deixando de disciplinar sobre o monitoramento das variáveis de controle ambiental e 

socioeconômicos locais (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 62). 

O Plano aponta, com propriedade, que cada mina tem suas particularidades, 

requerendo que os projetos de fechamento enfrentem os seus próprios desafios técnicos e 

socioeconômicos. Essa constatação é de grande importância diante da nova dinâmica da 

mineração no Brasil, que está ampliando a escala de produção e se expandindo para regiões 

mais remotas, com ecossistemas ainda íntegros e condições socioculturais frágeis, como o 

caso do Pantanal e da Amazônia, que demandam novas tecnologias na indústria extrativa 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 62-63). 

A legislação brasileira obriga a empresa de mineração a apresentar o PRAD, junto 

com o EIA/RIMA, no momento do licenciamento, mas não contempla de forma sistêmica a 

recuperação socioeconômica e ambiental, prevista no plano de fechamento de mina. No PAE 

exigido pelo DNPM para a concessão da lavra, é obrigatória a apresentação de um Plano de 

Fechamento de mina que, na maioria das vezes, é conceitual. Na prática, o que se vê são 

diretrizes para fechamento de mina, e não comandos efetivos para o fechamento de Mina e o 

pós-fechamento de mina (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 63). 

O Plano Nacional de Mineração 2030 ainda trata das variáveis e dos atores, 

formando as condicionantes de futuro, cujas inter-relações e interdependências desenharão o 

futuro do sistema. No presente caso, consideram-se como cenários o sistema de geologia, 

mineração e transformação mineral do Brasil, no período de 2010 a 2030 (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 63). 

A definição dos cenários, as variáveis e as condicionantes de futuro são resultado de 

oficinas especiais realizadas no âmbito do MME, com participação de convidados externos 

(BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 25-26).  

As variáveis mais relevantes são: o comportamento da economia mundial; o 

comportamento da economia nacional e regional; o crescimento demográfico; o papel da 

atividade mineral na estratégia nacional; as mudanças nos costumes e valores, incluindo 
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novos perfis de consumo; a evolução da importância, o uso e demanda dos tipos de minerais. 

A interface da geologia, da mineração e da transformação mineral com as mudanças 

climáticas, as mudanças nos meios de transporte – que afetam a logística, a evolução da 

demanda nos mercados nacional e internacional, as mudanças tecnológicas na cadeia 

produtiva e na gestão e na produção mineral – novas jazidas, reciclagem e manejo, dentre 

outras, bem como o surgimento de novos concorrentes – países e empresas estão também 

dentre as variáveis relevantes. 

Apresentam-se com importância, a internacionalização dos agentes produtivos e de 

mercado, as mudanças e evolução na matriz energética nacional, os impactos na evolução da 

matriz energética internacional sobre a demanda de minerais, as barreiras alfandegárias e não 

alfandegárias de natureza ambiental, social, dentre outras. Ainda, o corte ou manutenção de 

linhas de créditos nacionais e internacionais; escala do conhecimento geológico, a evolução 

da infraestrutura de transporte e logística, as restrições na oferta de mão de obra e a 

volatilidade dos preços dos bens minerais, a competitividade dos produtos brasileiros, a 

melhoria na percepção da sociedade quanto à atividade minerária e da relação entre o setor 

publico e privado minerário.  

São também relevantes, a instituição de um novo marco regulatório e institucional da 

atividade mineral, a consciência ambiental e suas repercussões sobre a atividade mineral, a 

importância da mineração na economia nacional, regional e local, a dinâmica dos conflitos 

sindicais e socioambientais e a situação locacional do minério e mineração no ordenamento 

territorial dos Municípios (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 70). 

Quanto às primeiras variáveis, percebe-se que o desempenho das economias nacional 

e global irá definir a demanda real por minérios e produtos de base mineral.  

A demanda global de mercados como China, Estados Unidos União Européia, Índia, 

Rússia e Japão serão determinantes para economia mineral brasileira. A demanda interna 

dependerá da taxa de desenvolvimento econômico, da renda per capta e da distribuição de 

riquezas associados ao desenvolvimento ocorrido no período, e da capacidade do País em 

superar as dificuldades econômicas e sociais (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, 

p. 70). 

O perfil e o grau de expansão da demanda, por sua vez, serão também influenciados 

pelos costumes e valores que a sociedade assumirá, considerando as novas exigências dos 

consumidores, face à criação de novos materiais substitutivos e às inovações tecnológicas que 

aumentarão a eficiência de produtos e os processos de prospecção, mineração e transformação 

mineral (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 71). 
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O Brasil possui condições de responder, positiva e competitivamente, à demanda de 

minerais, tanto interna quanto externamente, bem como contornar parte da sua dependência 

externa em importação mineral. Contudo, isso só será possível, se o País conseguir superar o 

fornecimento precário de energia em quantidade e qualidade e com preço competitivo. Deve 

ainda melhorar a infraestrutura de transporte, logística e portuária, garantir a melhoria do 

conhecimento geológico, propiciando a identificação de novos depósitos minerais e a 

descoberta de novas jazidas, disponibilizar novas linhas de crédito, sobretudo para pequenas e 

médias empresas e ampliar a oferta e investir na qualidade da mão de obra, dentre outras 

ferramentas para não ficar refém de variáveis contornáveis na atualidade, cujos resultados 

serão colhidos em 2030 (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 70). 

Há ainda questões internas a serem sanadas para garantia de sucesso para o PNM 2030 

que são: a estabilidade institucional e do marco regulatório do setor mineral; a redução da 

pobreza e da desigualdade social, associada ao desenvolvimento das regiões mineradoras; os 

efeitos do aumento da consciência ambiental sobre a degradação geral do meio ambiente através 

da educação ambiental e da informação e a evolução da percepção específica da sociedade a 

respeito da atividade mineral (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 71). 

O PNM-2030 considera como incertezas e como fatores comprometedores ao seu 

sucesso: o comportamento da demanda nacional e internacional; a volatilidade do preço e a 

natureza da concorrência; as incertezas geológicas, quanto à descoberta de novas e importantes 

reservas minerais; a capacidade do Brasil em superar seus gargalos e restrições atuais e a 

possibilidade de criação de um ambiente favorável aos negócios de geologia, mineração e 

transformação mineral no País (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 71). 

Consideradas como principais atores que tendem a influir no futuro da geologia, 

mineração e transformação mineral no Brasil 2030, estão as empresas - grandes (nacionais e 

internacionais), médias e pequenas, como sendo os mais relevantes, incluindo 

empreendedores autônomos e as associações que representam, direta ou indiretamente seus 

interesses, uma vez que a produção mineral brasileira é quase que integralmente oriunda da 

iniciativa privada.  

O setor público aparece logo depois, dado ao seu papel na regulação das atividades 

econômicas, sua responsabilidade na superação de gargalos e restrições, que afetam a 

atividade de geologia, mineração e transformação mineral.  

Os partidos políticos e parlamentares, por sua responsabilidade na atualização da 

legislação reguladora, aparecem depois do setor público. E, por fim, os sindicatos de 

trabalhadores e associações comunitárias, os movimentos sociais e organizações não 
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governamentais, assim como as universidades e os institutos de pesquisa. Esses atores já 

atuam no quadro vigente, no entanto, há que se promover um equilíbrio na participação de 

cada um deles, visto que as comunidades locais quase não possuem participação efetiva no 

Brasil, nem mesmo quanto ao fechamento de minas (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2010a, p. 72). 

É interessante apontar que o Plano traça 04 (quatro) cenários para o ano de 2030. O 

primeiro em uma perspectiva da sustentabilidade através da adoção de práticas produtivas e 

de consumo mais sustentáveis, graças às pressões sociais e ambientais que se mobilizam pelo 

melhor uso e acesso do território, contra práticas predatórias e acentuadas pela ameaça das 

mudanças climáticas globais.  

O segundo, não muito otimista, marcado por um desenvolvimento desigual, 

considerando o atual processo de globalização com forte dinamismo econômico, porém, 

marcadamente, desigual. Nesse contexto, o Brasil expande sua produção mineral graças aos 

investimentos estatais e privados em infraestrutura, em meio a fortes conflitos. Um marco 

regulatório mais liberal e a ampliação do conhecimento geológico criam um ambiente 

favorável aos negócios no setor mineral, deixando de considerar o desenvolvimento interno 

desigual da mineração, por exemplo, em áreas remotas, que envolve os atores de forma 

diferenciada.  

O terceiro - de crescimento intermitente, que supõe um contexto instável, mas 

dinâmico, tanto internacional quanto nacionalmente, reflete sobre a demanda interna e externa 

de bens minerais.  

E, por último, um cenário marcado por um mundo instável, cuja ameaça de 

estagnação se concretiza, promovendo uma demanda decrescente, fazendo com que o Brasil 

deixe de aproveitar as poucas oportunidades que possui, com os permanentes gargalos de 

infraestrutura e de mão de obra e um conhecimento geológico engessado, o que não propicia 

um ambiente favorável aos negócios, muito menos a implantação das medidas contidas no 

novo marco regulatório (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 73). 

O primeiro cenário é considerado uma visão de futuro, sendo mais difícil de se 

concretizar. O que há comum em todos os cenários elaborados, especificamente, “na visão de 

futuro que o cenário Na Trilha da Sustentabilidade aporta ao PNM 2030, é a necessidade de 

expansão das reservas para atender à crescente demanda por minérios até 2030” (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2010a, p. 110). 

Os principais desafios do Plano estão centrados em tornar a mineração uma atividade 

realmente sustentável. Para tanto, temas como fechamento de mina e pós-fechamento de mina 
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necessitam ser enfrentados, devido à sua complexidade, pois a mineração somente será , se 

houver um uso futuro garantido para a área degradada pela mineração e ainda, se a 

comunidade local possuir novos direcionamentos sócio econômicos.  

O novo Marco Regulatório da Mineração apenas faz menção ao fechamento de mina, 

deixando de regular e tutelar o meio ambiente impactado pela atividade minerária. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que o empreendimento minerário possui uma vida útil estimada e que, após 

o término desta vida útil, muitas minas são abandonadas, levando as comunidades locais à 

inexpressividade econômica política e social.  

Observa-se pelo presente trabalho que, no Brasil, em muitos casos de fechamento de 

mina, não há reabilitação de áreas degradadas, nem processos de descomissionamentos 

adequados dos empreendimentos em fase de exaurimento mineral, além do que, não há 

mecanismos legais efetivos que garantam um uso futuro às comunidades locais, receptoras do 

empreendimento minerário, que devido à rigidez locacional possuem essa vocação.  

O fechamento de mina não se dá, única e exclusivamente, devido ao exaurimento do 

minério. Ele pode se dar por razões econômicas, tais como oscilações de mercado 

internacional no valor das commodities; por razões geológicas, que contribuem, seja para um 

decréscimo do teor do minério ou para imprevistos quanto à reserva mineral; por 

descumprimentos de normas ou acidentes ambientais, que forçam o encerramento da 

atividade minerária ou ainda por motivações políticas, tais como golpes de Estado, políticas 

protecionistas de governo que interrompem as atividades de empresas internacionais, dentre 

outros.  

Ocorre também devido às mudanças de políticas públicas para o setor, por pressões 

de cunho socioambientais, ou pela ocorrência de conflitos ambientais com as comunidades 

locais, e ainda, falta de estrutura econômica local que inviabiliza a cadeia produtiva que um 

empreendimento minerário requer.  

Por envolver tantas variáveis, o fechamento de mina deve ser cuidadosamente 

observado e planejado, desde o início da atividade minerária, para promover um uso futuro da 

área minerada e garantir uma atividade que proporcione desenvolvimento regional pós-

empreendimento para as comunidades locais. 

É justamente na fase de encerramento do empreendimento que os aspectos negativos 

podem ser mais impactantes. Isso se dá porque o dano ambiental do setor mineral pode 

possuir a característica de permanência e irreversibilidade, prejudicando em demasia a idéia 

de sustentabilidade da atividade mineral. 

O que se depreende da legislação minerária nacional é que há que se modificar a 

cultura minerária no país, de forma que o fechamento de mina não seja visto apenas como 
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mera desativação do empreendimento ou como a recuperação de uma área degradada 

ambientalmente.  

O fechamento de uma mina deve ir além. Deve proporcionar a sustentabilidade local 

pós exaurimento do recurso mineral, nas esferas econômica, social e cultural para as 

comunidades, promovendo a continuidade do desenvolvimento regional e comprovando que a 

mineração pode ser sustentável. Deve ainda envolver a comunidade local, para determinar o 

uso futuro do local, e envolver o governo para efetiva fiscalização e acompanhamento do 

PAFEM e do empreendedor, para consolidação de sua responsabilidade social e imagem 

nacional e internacional. Há que se atualizar a legislação e fiscalização da atividade no Brasil 

para que esse legado seja alcançado, até porque a experiência internacional quanto à questão 

promove um aprendizado que não pode ser ignorado. Uma efetiva participação, a 

disseminação da informação e da educação ambiental integram uma principiologia que gera 

um novo saber ambiental, que propugna pelo diálogo multidisciplinar que promove a 

constatação de que somente através da participação de novos atores sociais nos processos de 

construção de um desenvolvimento sustentável plural, haverá concretamente um aumento das 

possibilidades e instâncias de participação formais e informais, direcionando a um 

fechamento de mina e pósfechamento de mina sustentáveis. 

O fechamento de mina requer uma legislação específica para ser, efetivamente, visto 

como uma etapa da atividade minerária a ser considerada desde o inicio do empreendimento e 

para que seja desenvolvida durante toda a vida útil da atividade minerária.  

Resta demonstrado que o licenciamento ambiental cumpre o papel de realizar a tarefa 

de fiscalização e controle ao longo da atividade minerária nacional. No entanto, somente isso 

não é suficiente para assegurar um uso futuro adequado para a comunidade local envolvida e 

promover um novo ciclo de desenvolvimento regional e sustentável para a região afetada 

diretamente.  

O fechamento de uma mina não é significa somente a recuperação de áreas 

degradadas, que pode e deve ocorrer simultaneamente à produção. O fechamento de mina é o 

deve ser pensado como o início de um novo ciclo virtuoso de atividade econômica da região 

da área antes minerada. Ele é o prenúncio de uma atividade pós-fechamento, da escolha de um 

legado profícuo da atividade minerária para a comunidade na qual está inserida. 

Um fechamento de mina ideal somente ocorre com a devolução da área minerada em 

condições de se ter um novo uso à comunidade local. Em países cuja experiência quanto ao 

assunto já está consolidada, o fechamento de mina, além de promover o uso futuro da área 

minerada de forma responsável, garante empregos e uma nova atividade sócio econômica, 
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novas políticas participativas, é capaz de inserir nova identidade à região local e reinventar a 

autoestima da comunidade local.  

Em países como Canadá, Austrália, Estados Unidos, Espanha e França, a inserção 

turística e a transformação de passivos ambientais em novos usos já é uma realidade, o que 

reforça ainda mais a emergência de adoção de uma legislação que contribua para que, no 

Brasil, haja menos minas abandonadas, cuja potencialidade para impactos ambientais 

contribua ainda para acidentes futuros de dimensões desconhecidas, já que também o é o 

numero de minas abandonadas.  

É incoerente um país com uma atividade minerária consolidada, com a diversidade 

de reservas de recursos minerais como o Brasil, não possuir uma política pública direcionada 

para o fechamento do empreendimento minerário e monitoramento pós-fechamento da mina, 

bem como não possuir uma norma clara de procedimentos, que garanta a participação da 

comunidade local envolvida e que permita que a área minerada possua um futuro assegurado. 

Essa lacuna coloca em risco a aplicabilidade efetiva no setor do princípio da 

solidariedade intergeracional no Brasil. Garante somente a possibilidade a perpetuidade de 

paisagens lunares, drenagens ácidas, pilhas de estéreis disformes e espalhadas, além de 

barragens de rejeitos sem medidas preventivas de contenção.  

O Estado de Minas Gerais, cuja tradição minerária e referência nacional, foi coerente 

ao adotar uma postura diferenciada e editar uma norma atenta a esse aspecto. Alguns fatores 

ainda necessitam aprimoramento como uma participação efetiva da comunidade local e um 

maior comprometimento do empreendedor minerário e uma visão mais ampliada do que um 

legado positivo e sustentável pode agregar a sua imagem empresarial. 

 Urge entender esse aspecto como fator agregador ao processo e não somente como 

fator ameaçador ou gerador de despesas. Essa mudança de paradigma será capaz de assegurar 

a diminuição de conflitos ambientais, além de proporcionar uma vida econômica e 

ambientalmente sustentáveis, às regiões mineradas. 

Ademais, é preocupante o fato de não haver uma postura mais rígida de fiscalização 

e acompanhamento do governo quanto a essa etapa. A omissão do governo neste quesito 

contribui para que o pequeno empreendedor minerário deixe de adotar medidas direcionadas 

para o fechamento de mina durante sua operação. Essa situação favorece não só para o 

aumento do número de minas abandonadas no território brasileiro, como também para a não 

oportunização de sustentabilidade de comunidades locais. 

O fechamento de mina não pode ser visto, em regra, pelo Poder Público como um 

procedimento voluntário do minerador. A experiência internacional demonstra que a 
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coletividade não é atendida satisfatoriamente nesses casos. Resta demonstrado que os 

fechamentos de mina voluntários, tendem a atender mais aos interesses particulares, do que 

aos locais. 

Essa etapa do empreendimento não deve ser implementada de forma unilateral ou 

bilateral. A experiência internacional de países como Austrália, Estados Unidos e Canadá vem 

demonstrando que os processos de fechamento de mina devem ser tripartites, ou seja, devem 

envolver, tanto o Poder Público, como o empreendedor e a comunidade local para dotar a 

mineração de sustentabilidade. 

Somente através de um plano de fechamento bem sucedido é que o uso futuro da área 

minerada poderá minimizar os impactos socioambientais locais e circunvizinhos, capazes de 

atender algum dos anseios dessas comunidades e minimizar os aspectos negativos que o 

fechamento de mina gera. 

Quanto à CFEM, o Novo Marco Regulatório da Mineração, assim como o Plano 

Nacional de Mineração – 2030, perderam a oportunidade de viabilizar maior transparência na 

arrecadação e aplicação desses recursos junto às municipalidades, visto que, sempre fica a 

impressão de que eles não são aplicados em sua totalidade ou adequadamente nas 

comunidades. Essa situação tende a modificar com o exercício pleno do princípio 

democrático, através de maior participação da comunidade local, de disseminação de 

informação e educação ambiental. 

Qualquer que seja a motivação do fechamento do empreendimento minerário, há que 

se enfrentar a questão da reabilitação da área degradada, o uso futuro da área minerada e sua 

destinação e a minimização de impactos ambientais. No enfrentamento destes últimos dois 

aspectos, a área antes minerada deverá apresentar condições de estabilidade física, química, 

biológica e potenciais de riscos ambientais baixos. 

Quanto ao NMRM o momento é de espera, para ver qual cenário irá se concretizar. A 

mineração é uma atividade de extrema importância para a sociedade atual, que sofre forte 

interesse político e econômico. Corre o Novo Marco Nacional de Mineração o risco de 

possuir mais um valor simbólico que efetivo e a desagradar a todos os interessados, caso a 

preocupação em atender interesses diversos e não ao principio do desenvolvimento 

sustentável perdure. 

A reutilização dos espaços minerados no Brasil de maneira sustentável e integrada ao 

princípio intergeracional é certamente um desafio para o empreendedor mineiro, para a 

comunidade local e para a política pública, mas não se trata de uma utopia. 
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Anexo A - Plano Ambiental de Fechamento de Mina - PAFEM 

 
 
 
 

 

PLANO AMBIENTAL DE FECHAMENTO DE MINA - PAFEM 

ATIVIDADES MINERÁRIAS 

Versão 2 

(Aprovada na Câmara Temática de Indústria, Mineração e Infraestrutura do 

COPAM, em 29.09.2009) 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
Razão Social: 

 

Nome Comercial: 

 

CNPJ (CGC/MF nº): 

 

Inscrição Estadual: 

Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; nº; compl.): 

 

Município: Distrito: CEP: 

Caixa Postal: Endereço eletrônico: 

Telefone: () Fax: () 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Nome: 

 

Processo COPAM nº: Nº do certificado de LO (da atividade principal): 

Prazo de Validade:  

Atividade: 

 

Substância(s) mineral(ais) explotada(s): 

 

N
o(s)

 do(s) processo(s) no DNPM do empreendimento a ser fechado: 

 

Grupamento Mineiro (se houver): 

 

Código (DN COPAM nº 74/2004): 

 

Classe do empreendimento (DN COPAM nº 74/2004): 

Localização do empreendimento a ser fechado: 

Município: Distrito: 

Telefone: ()  Fax: () correio eletrônico: 

Coordenadas geográficas (DATUM: SAD 69) 

(latitude/longitude)  (X,Y) 

L G: M: S: X: Y: 

N G: M: S: Fonte: Ano: 
 

Bacia Hidrográfica: _________________________________________________  
 

Sub-bacia hidrográfica: _____________________________________________  
 

Curso d’água mais próximo:                                           

Logotipo do empreendimento 

(opcional) 
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3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
Responsável legal pelo empreendimento 

Nome: 

Cargo: 

Formação profissional: N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável técnico pelo empreendimento 

Nome: 

Cargo: 

Formação profissional: N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (quando houver): 

Nome: 

Cargo: 

Formação profissional N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Responsável técnico pela elaboração do PAFEM 

Nome: 

N.º da ART (apresentar cópia no Anexo I): 

Formação profissional N.º de registro: 

Telefone: Fax: 

Endereço eletrônico: 

Equipe técnica responsável pela elaboração do PAFEM 

Nome Formação profissional 
N.º de Registro 

de classe 

N.º ART 

(apresentar cópia no 

Anexo I) 

    

    

    

    

Assinaturas  
Responsável legal pelo empreendimento: Data: 

Responsável técnico pelo empreendimento: Data: 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (se houver): Data: 

Responsável técnico pela elaboração do PAFEM: Data: 
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4 – QUADRO DE LICENÇAS ANTERIORES 

 

Licenças de Operação ou Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF´s) concedidas  

Processo 

PA/COPAM/Nº 

Número do 

Certificado 

da LO 

Objeto do 

licenciamento 

Data de 

Concessão 
Validade 

Processo 

DNPM/Nº 

Regime 

de 

Aproveitamento 

Grupamento 

Mineiro 

(se houver) 

Empresa 

arrendatária 

Validade do 

contrato de 

arrendamento 

          

          

          

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 
 

No caso de arrendamento minerário, informar as cláusulas relativas ao meio ambiente. 

 

 

 

 
 

Anexar cópia do contrato de arrendamento (se for o caso). 
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5 – DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO  
 

5.1 – Produção obtida durante a vida útil (minério e estéril) declarado no RAL (DNPM) 

Minério: _______________ (toneladas ou m
3
) 

Estéril: ________________ (toneladas ou m
3
) 

 

 

5.2 – Plano de Fechamento - DN COPAM nº 127/2008: 
a) Data prevista para o início do descomissionamento da atividade: ___/___/___ 

b) Data prevista para o fechamento da mina: ___/___/___ 
 

 
5.3 – Atualização de dados das áreas: 

Descrever, no Anexo II, o estágio atual das áreas em relação aos processos de recuperação ambiental, 

informando a porcentagem das áreas em processo de reabilitação.  
 

 
5.4 – Situação atual junto ao DNPM (apresentar no Anexo II cópia do respectivo documento): 

() Alvará de Pesquisa 

() Manifesto de Mina 

() Decreto de Lavra 

() Portaria de Lavra 

() Permissão de Lavra Garimpeira 

() Pedido de Renúncia ao Título 

() Registro de Licença 

() Registro de Extração 

() Servidão 

() Ausência de Titulo Autorizativo 
() Outros: __________________________________  

 

 

5.5 – Método de lavra:  

Descrever, no Anexo II, o(s) método(s) de lavra utilizado(s) durante a vida útil do empreendimento, 

incluindo as dimensões da área total de lavra, o número de bancos existentes e suas dimensões, etc. No caso 

de mina subterrânea informar a profundidade máxima, níveis, dimensão de galerias, drenagem, etc.  

 

 

5.6 – Mão-de-obra atual: 

- Produção: 

- Administrativo: 

- Manutenção: 

- Terceirizados: 

- Número total de colaboradores/funcionários: 
 

 

5.7 – Unidade(s) Operacional(is), de Apoio e Utilidades:  
Descrever, no Anexo II, todas as estruturas existentes no empreendimento, informando sua localização, a 

área ocupada e o tipo de material utilizado na construção.  

 

Obs.: listar conforme item 6.14 do Termo de Referência do RADA.  

 

 

5.8 – Barragem(s) e Pilha(s): 

Descrever, no Anexo II, todas as estruturas existentes no empreendimento, informando sua localização, 

área ocupada, altura, volume, classe da barragem (conforme DN 87/2005), sistemas de controle existentes, 

estágio atual do processo de reabilitação, etc. 
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6 – PLANTAS ATUALIZADAS DE LOCALIZAÇAO E DE DETALHE 
 

Apresentar, no Anexo III, plantas atualizadas contendo as seguintes informações do empreendimento 

minerário: 
 

- Localização (sugere-se a escala 1:25.000):  

 Limites do empreendimento, uso e ocupação do solo (incluindo o entorno- raio de 1km) e vias de acesso; 

 Unidade(s) operacional(is), de apoio, equipamentos, de estocagem de insumos e produtos;  

 Corpo(s) hídrico(s) receptor(es) do(s) efluente(s) final(is) e o(s) respectivo(s) ponto(s) de lançamento; 

 Pontos de amostragem de água e de ar, para fins de monitorização dos padrões de qualidade; 

 Área de risco, definida no estudo de análise de riscos de acidentes, caso tenha sido efetuado pelo 

empreendedor, prevalecendo, para essa finalidade, a área que for maior (caso seja conveniente, poderá ser 

apresentado em planta separada, na mesma escala); 
 Unidades de Conservação, RPPN’s, áreas de Reserva Legal que se encontrem dentro do limite legal do 

empreendimento; 

 Mananciais de abastecimento público; 

 Cavidades Subterrâneas; 

 Sítio(s) arqueológico(s) e/ou espeleológico(s). 
 

- Detalhe (em escala adequada): 

 Área(s) de lavra e avanço projetado para o horizonte do fechamento; 

 Áreas reabilitadas, em reabilitação e projetadas para reabilitação no horizonte do fechamento; 

 Áreas com passivo ambiental; 
 Pilha(s) ou depósito(s) de estéril e rejeito; 

 Barragem(s) de contenção de rejeitos (em operação e/ou desativadas); 

 Dique(s) de contenção (em operação e/ou desativados); 

 Drenagem das águas pluviais e efluentes; 

 Barragem(s) de abastecimento; 
 Instalação de beneficiamento, pátios de estocagem de insumos e produtos; 

 Edificações de apoio, como escritórios, oficinas, refeitórios, posto de abastecimento, tanque de estocagem de 

produtos químicos e outros; 

 Paióis de explosivos e acessórios; 

 Pontos de captação de água;  
 Pontos de geração de esgotos sanitários, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, de resíduos sólidos e de 

emissão de ruídos; 

 Sistemas de tratamento de efluentes sanitários e industriais; 

 Estocagem de resíduos sólidos.  
 

 

7 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE DESCOMISSIONAMENTO 

Apresentar, no Anexo IV, o detalhamento dos seguintes itens: 

a) Sequenciamento da fase final de produção do empreendimento;  

b) Indicação das estruturas e equipamentos a serem desativados e sua destinação;  

c) Indicação das estruturas e equipamentos que serão mantidos pós -fechamento e sua destinação; 

d) Plano de desmobilização de mão-de-obra. 
 

 

8 – REAVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS – 

BALANÇO AMBIENTAL (EIA, RCA, PCA, RADA’s) 
 

Apresentar, no Anexo V, o detalhamento dos seguintes itens: 

a) Análise comparativa dos aspectos e impactos ambientais diagnosticados nos estudos que 

subsidiaram o licenciamento do empreendimento, visando à avaliação da real extensão dos 

impactos causados; 

b) Relacionar as medidas de controle ambiental e medidas compensatórias implantadas durante a 

vida útil do empreendimento e efetuar a avaliação da eficácia das mesmas, com base na análise 

dos resultados do monitoramento ambiental executado. 
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9 - SÍNTESE DOS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

Descrever sucintamente, no Anexo VI, os projetos e ações na área social, os Estudos de Percepção e 

Comportamento Socioambiental/EPCA, os Programa de Educação Ambiental/PEA e os Planos de 

Informação Socioambiental/PISA desenvolvidos durante a vida útil do empreendimento, avaliando os 

resultados obtidos. 

 

 

10 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS PÓS-FECHAMENTO 
 

Apresentar, no Anexo VII, o detalhamento dos seguintes itens: 

a) Caracterização dos potenciais impactos ambientais após o fechamento da mina e propostas de 

medidas mitigadoras; 

b) Avaliação das ações para desmobilização de mão-de-obra, visando à minimização dos 

impactos sociais na comunidade diretamente afetada pelo empreendimento; 

c) Ações para esclarecimento das partes interessadas sobre o processo de fechamento da mina, as 

propostas de monitoramento ambiental, o uso futuro da área e as perspectivas para a comunidade 

diretamente afetada. 
 

 

11 - GESTÃO AMBIENTAL PÓS-FECHAMENTO DA MINA 
 

Apresentar, no Anexo VIII, o detalhamento dos seguintes itens: 

a) Ações para manutenção da segurança da área minerada e estruturas existentes; 

b) Ações para continuidade da reabilitação ambiental; 

c) Programa de monitoramento ambiental – água, ar, solo, fauna e flora, efluentes e resíduos. Os 

recursos hídricos deverão ser monitorados qualitativa e quantitativamente;  

d) Proposta de indicadores de qualidade ambiental para avaliação da eficácia das ações de 

reabilitação implementadas; 

e) Proposta de encerramento das atividades de monitoramento ambiental, com as devidas 

justificativas técnicas e cronograma; 

f) Ações para continuidade da preservação do patrimônio arqueológico, histórico e cultural, nos 

casos onde foi identificado no licenciamento ambiental do empreendimento. 
 

 

12 - ALTERNATIVAS DE USO FUTURO 
 

Apresentar, no Anexo IX, o detalhamento dos seguintes itens: 

a) Análise das restrições de uso e ocupação das  áreas do empreendimento, observando o potencial de 

futuro aproveitamento de substâncias minerais, os aspectos de segurança e geotécnicos da área, as 

leis municipais e estaduais pertinentes; 

b) Proposta de alternativas de uso futuro da área minerada, considerando os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais da área de influência direta do empreendimento. 
 

 

13 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAFEM 
 

Apresentar, no Anexo X, o cronograma físico das atividades previstas para o fechamento da mina. 
 

 

14 - ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA O FECHAMENTO DA MINA 
 

Apresentar, no Anexo XI, a estimativa de custos para o fechamento da mina. 
 

 

 


