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1. INTRODUÇÃO 

A mineração constitui um setor fundamental para a economia brasileira e de Minas 
Gerais e, por sua vasta aplicação, seria inviável pensar numa sociedade atual e futura sem a 
atividade mínero-industrial. Como um dos setores básicos da economia, a mineração pode 
contribuir decisivamente e positivamente para o bem estar e a melhoria da qualidade de 
vida das presentes e futuras gerações, desde que haja uma atuação baseada na 
responsabilidade social e pautada nos preceitos do Desenvolvimento Sustentável (DS). 

A exploração dos recursos minerais pode implicar em alterações do meio 
socioambiental do território minerador, seja de forma positiva ou negativa. Como é sabido, 
a mineração possui rigidez locacional, ou seja, só é possível minerar onde existe minério e 
isso a diferencia das demais atividades industriais. As alterações ou impactos adversos nos 
recursos ambientais e sociais do território devem ser alvo de controle direto, do 
empreendedor, e indireto, dos órgãos ambientais e das partes interessadas. O cumprimento 
da legislação e dos processos de licenciamento ambientais são passos fundamentais para o 
controle e a minimização de impactos. 

No Brasil, muitas mudanças positivas na atuação do setor da mineração vêm 
acontecendo, principalmente, nos últimos 30 anos, com a promulgação da Constituição 
brasileira de 1988 e a evolução do arcabouço legal ambiental, seja a nível federal, como 
estadual e municipal. Essas mudanças são também um reflexo dos apelos e das diretrizes 
internacionais, cada vez mais voltadas à necessidade de os países buscarem o DS e a 
contribuição para a melhoria da qualidade de vida no planeta. 

Em Minas Gerais, a mineração tem grande relevância histórica, desde a sua origem até 
os dias atuais, bem como certamente no futuro que se projeta, em função da gama de 
recursos minerais do seu subsolo. O estado também possui riquezas em termos de 
biodiversidade, se destaca por apresentar características físicas relevantes, com alto 
potencial hídrico, e importantes atributos socioeconômicos. 

A atividade de exploração dos recursos minerais no estado tem sido foco da Política 
Ambiental e de todo um arcabouço legal, bem como de um sistema estruturado em órgãos 
ambientais voltados para o licenciamento, controle e fiscalização, mas também focado no 
estabelecimento de padrões de sustentabilidade socioambiental e proposição de estratégias 
para o DS. 

Cabe destacar que, cada vez mais, o setor da mineração busca se adequar aos padrões 
ambientais exigidos, sob pena de sofrer sanções administrativas, civis e até penais. Verifica-
se nos últimos vinte anos, que várias empresas já atuam considerando os aspectos sociais e 
ambientais incorporados à sua política corporativa de gestão socioambiental, indo além do 
cumprimento à legislação. A sociedade também tem se mostrado mais consciente em 
relação às questões ambientais e sociais e mais atenta às empresas que respeitam ou não o 
meio ambiente e as comunidades do território minerador. 

A exploração dos recursos minerais com sustentabilidade é um grande desafio para as 
empresas, para o governo e para a sociedade. É preciso que se busque continuamente a 
melhoria na conciliação das atividades de mineração com as questões socioambientais, 
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tanto para a sustentabilidade dos recursos ambientais, garantia do bem estar econômico e 
social das comunidades atuais e futuras, bem como para a própria sustentabilidade do setor 
da mineração. 

A participação ativa do empreendimento de mineração na construção do DS de um 
território é exigência cada vez maior da sociedade. Essa participação deve resultar em 
conservação e recuperação ambiental, e no fortalecimento e desenvolvimento 
socioeconômico, com legados positivos para as diversas esferas: econômica, social e 
ambiental, gerando valor para as partes interessadas atuais e para as gerações futuras. É 
fundamental que continuamente sejam traçadas e implementadas estratégias que permitam 
aliar o desenvolvimento econômico e social advindos da mineração, à menor geração de 
impactos aos recursos socioambientais, resultando no efetivo DS. 

Neste capítulo, o tema Meio Ambiente e Mineração é abordado sob a perspectiva do 
Desenvolvimento Sustentável do território, onde o foco da mineração deve ser a promoção 
de efeitos positivos durante o seu Ciclo de Vida e após o seu encerramento. 

Para a contextualização do tema, é apresentado o histórico da Mineração em Minas 
Gerais, destacando-se também fatos relacionados ao Brasil. São também apresentadas as 
legislações ambientais federais e do estado de Minas Gerais, de forma a se ter uma 
compreensão da evolução cronológica das principais legislações, voltadas tanto ao controle 
ambiental dos empreendimentos, quanto à proteção dos recursos socioambientais. 

São também apresentados alguns aspectos do cenário socioeconômico do setor da 
mineração no estado, tais como: valores da produção mineral e substâncias minerais 
comercializadas, valor de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), valor das exportações e importações do setor mineral e a geração 
de emprego associada à mineração. 

Na sequência, abordam-se o Desenvolvimento Sustentável e o Ciclo de Vida da Mina, 
os conceitos e definições relacionados aos temas, os papéis e responsabilidades dos 
envolvidos e as atividades socioambientais que podem ser desenvolvidas durante esse ciclo. 
Por fim, é apresentada uma abordagem metodológica, estruturada em passos básicos 
principais, para a construção do Ciclo de Vida da Mina, baseada na perspectiva do DS. 

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim apontar caminhos 
possíveis para que a mineração possa continuar contribuindo de forma efetiva para o DS, 
para as atuais e futuras gerações, minimizando seus impactos adversos e potencializando os 
seus efeitos positivos para os recursos socioeconômicos e ambientais do território, em todas 
as etapas do seu Ciclo de Vida. 
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2. HISTÓRIA DA MINERAÇÃO EM MINAS GERAIS 

A trajetória da atividade minerária no Brasil remonta ao período colonial, 
caracterizando-se nos seus primórdios como uma atividade extrativista bastante rudimentar. 
Ao longo da história, essa atividade evoluiu e se modernizou, alcançando um papel de 
destaque nacional e internacional no setor da mineração. 

Em Minas Gerais, a história da atividade minerária se confunde com sua própria 
história, na qual a busca e o aproveitamento dos recursos minerais estão intimamente 
associados ao processo de ocupação do território. A criação da capitania em 1720 e o 
próprio topônimo do estado são decorrentes de suas riquezas minerais. Como relatam 
Schwarcz & Starling (2015), “as Minas eram Gerais”. 

E, quando se pensa em Minas Gerais, ganha destaque, até mesmo pelo seu desenho 
icônico na paisagem, o Quadrilátero Ferrífero (QF). Essa região, localizada na porção centro-
sudeste do estado, abrange diversos municípios e registra a ocorrência de jazidas de ferro 
(Fe), manganês (Mn), ouro (Au), bauxita e pedras preciosas, como topázio e esmeralda 
(Roeser & Roeser 2010). Segundo esses autores, o reconhecimento e a exploração do 
minério de ferro no QF ocorre após a Segunda Guerra Mundial, promovendo um 
renascimento econômico no estado e conferindo-lhe o status de um dos mais ricos do Brasil. 

O QF é reconhecido internacionalmente como uma das maiores províncias minerais do 
planeta, como destacam Ruchkys & Machado (2013). Ressalta-se também que a sua 
primazia no processo de ocupação e desenvolvimento econômico, bem como as suas 
belezas naturais, conferem à região um posicionamento estratégico no setor turístico. 
Devido às suas características geológicas, o QF também apresenta excepcional interesse 
científico e pedagógico, uma vez que constitui uma das peças importantes na compreensão 
dos processos de evolução da história geológica da Terra (Ruchkys & Machado 2013). 

Na Tabela 1, são apresentados os principais fatos da história da mineração em Minas 
Gerais e alguns de abrangência nacional, do século XV ao XXI. Ainda no século XVI, 
descortinava o início da busca por metais e pedras preciosas, com o processo de 
interiorização do território engendrado pelas expedições oficiais (Entradas) e pelos 
bandeirantes. No século XVII, encontra-se ouro nas margens do Rio das Velhas e, logo 
depois, onde se encontra a atual cidade de Ouro Preto, dando início ao período conhecido 
como “Ciclo do Ouro”, que apresentou seu auge em meados do século seguinte. Na primeira 
metade do século XVIII, também se descobre o diamante na região onde, hoje, localiza-se a 
cidade de Diamantina. 

A vinda da Família Real para o Brasil em 1808 intensifica o processo de exploração do 
ouro, diamante e também do ferro, que ganha técnicas avançadas de extração com a 
chegada do Barão de Eschwege, pouco depois. 

Após a independência, tem-se um novo contexto para a indústria da mineração com o 
fim do monopólio real; é incluída na primeira Constituição do País a noção de direito de 
pesquisa e lavra de jazidas minerais e muitas empresas são criadas. Houve também a criação 
da Associação Brasileira de Mineração, em 1874, da Comissão Geológica do Império, em 
1875 (extinta logo depois), e da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1876. 
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Tabela 1. Cronologia da Mineração em Minas Gerais – séculos XV a XXI. 
ANO FATO 

Século XV 

1500 Descoberta do Brasil pelos portugueses 

Século XVI 

1552 Evidência mais antiga de ocorrência de ferro, noticiada em carta a D. João III, Rei de Portugal, pelo Bispo Afonso Sardinha. 

1595 
Organizada a primeira expedição ao interior do Brasil à procura de ouro, a partir de Parati até a bacia do Rio Sapucaí, em incursão 
de Martim de Sá. 

Século XVII 

1603 Primeira referência à legislação mineral no Brasil, denominado Regimento das Terras Minerais, de 15 de agosto. 

1674 
Carta Régia incentiva os colonos a buscarem ouro. Fernão Dias Pais Leme organiza uma bandeira, que explora por sete anos os 
vales dos Rios das Mortes, das Velhas, Paraopeba, Araçuaí e Jequitinhonha, de grande importância, pois, embora não tendo a 
expedição descoberto jazidas, traça o caminho de futuras descobertas. 

1680 Primeira descoberta de ouro atribuída a Manuel Borba Gato em terras da atual Minas Gerais, nas margens do Rio das Velhas. 

1699 
A Bandeira de Antônio Dias chega a onde hoje se localiza a cidade de Ouro Preto, então Vila Rica, na região das Minas de Ouro, 
encontra ouro em abundância. 

Século XVIII 

1702 Descoberta de ouro em Serro do Frio, em Itacambira e em Conceição do Mato Dentro. 

1704 Descoberta jazida de ouro em São João del-Rei e Santa Bárbara. 

1720 
Ocorre em Vila Rica a revolta de Filipe dos Santos, que, opondo-se à política tributária, lidera um movimento de relevância devido 
ao número de mineradores participantes e à maneira como seria neutralizado. Como consequência, é criada a Capitania das Minas, 
separando-se a região da Capitania de São Paulo. 

1727 Inicia-se a mineração de ouro no vale do Rio Araçuaí. 

1729 Noticiada a descoberta de diamantes no Tejuco, atual Diamantina, pelo Governador das Minas, Dom Lourenço de Almeida. 

1733 Criada a Demarcação Diamantina com o objetivo de assegurar à Coroa Portuguesa o monopólio na exploração dos diamantes. 

1760 
Provável data da descoberta de topázio amarelo em Vila Rica. Descobertos cristais de berilo, crisoberilos, topázios azuis e brancos, 
e turmalinas verdes, em Itamarandiba, Americanos e Piauí. 

1772 Criada uma empresa estatal denominada Real Extração, que passa a explorar diretamente os diamantes. 

1780 O Governador de Minas sugere à Coroa Portuguesa a implantação de uma empresa siderúrgica. 

1789 Movimento da Inconfidência Mineira, visando à independência da Colônia. 

Século XIX 

1803 
Fechada a Real Extração de Diamantes. Elaborado um conjunto de medidas no Governo de D. João VI em que se pretendia 
recuperar a economia mineral brasileira. 

1808 
Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, com a chegada da Família Real. Reaberta a estatal Real Extração de Diamantes, 
sob direção do Intendente Manuel Ferreira Câmara. Carta Régia autoriza o Intendente Câmara a utilizar capital da Real Extração 
de Diamantes na construção de uma usina de ferro no Serro do Frio, em Morro do Pilar, Minas Gerais. 

1810 
Criado, por D. João VI, o Real Gabinete de Mineralogia do Rio de Janeiro; o Barão de Eschwege, também engenheiro alemão, foi 
chamado para dirigir o gabinete e ensinar aos mineiros técnicas avançadas de extração mineral. 

1811 
Eschwege chega a Minas e inicia, em Congonhas do Campo, os trabalhos de construção de uma fábrica de ferro denominada de 
“Patriótica”, empreendimento privado sob a forma de sociedade por ações. 

1812 

A usina de ferro de Eschwege produz em escala industrial. 
Em Itabira do Mato Dentro (atual Itabira), é extraído, pela primeira vez, ferro por meio de malho hidráulico, com a ajuda de 
Eschwege, que inova a mineração de ouro brasileiro introduzindo os pilões hidráulicos na lavra do coronel Romualdo José 
Monteiro, em Congonhas do Campo. 

1815 Produzido ferro-gusa pela primeira vez no Brasil, na fábrica de Morro do Pilar, construída pelo Intendente Câmara. 

1819 
Criada por Eschwege a primeira companhia de mineração, a Sociedade Mineralógica, para explorar o ouro da mina de Passagem, 
nas proximidades de Vila Rica. 

1822 Proclamada a Independência do Brasil, em 7 de setembro, por Dom Pedro I, aclamado primeiro Imperador. 

1824 
A noção de direito de pesquisa e lavra de jazidas minerais é introduzida na primeira Constituição do País. Organizada a Imperial 
Brasiliana Mining Company, que começa a lavrar ouro na mina de Gongo Soco, em Santa Bárbara. 

1827 O engenheiro de minas Jean Monlevade estabelece importante fábrica de ferro no distrito de São Miguel do Piracicaba. 

1828 Organizada a General Mining Association, com quatro minas, em São José del-Rei (atual Tiradentes). 

1830 A Saint John d’EI Rey Mining Company instala-se em São João del-Rei. 

1832 A Brazilian Gold Company é implantada em Itabira do Campo (atual Itabirito), explorando a mina de Cata Branca. 

1833 
Publicado em Berlim o livro “Pluto Brasiliensis”, do Barão de Eschwege, uma contribuição importante para a mineração e a geologia 
no Brasil. Em Cocais, Minas Gerais, é fundada a National Brazilian Mining Association. 

1834 
Fundada a Serra da Candonga Gold Mining Company, no distrito de São Miguel e Almas (pertencente ao atual Município do Serro). 
A Saint John Del Rey transfere-se para a mina Morro Velho (no atual Município de Nova Lima). 

1846 Henwood descreve a mina da Descoberta, em Caeté. 
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ANO FATO 

1850 
Descobertas jazidas de diamante no Rio Bagagem, Minas Gerais, onde foi encontrado o maior diamante do Brasil, o Estrela do Sul, 
com 254 quilates em estado bruto. 

1862 
Criada a Santa Bárbara Gold Mining Co. Ltd, com a finalidade de explorar a mina do Pari, no Rio Piracicaba, Santa Bárbara. 
Criada a Dom Pedro North d’El Rey Gold Mining Company Ltd. para lavrar ouro em Morro Santa Ana, na Serra de Antônio Pereira, 
perto de Mariana. 

1863 Criada a Roça Grande Brazilian Gold Mining Company Ltd. Para explorar ouro perto de Caeté. 

1874 Criada a Associação Brasileira de Mineração. 

1875 

Criada pelo Imperador Dom Pedro II a Comissão Geológica do Império, com a contratação dos geólogos Charles Frederick Hartt, 
Orville Derby, John Branner, Richard Rathbum e dos engenheiros civis brasileiros Francisco José de Freitas e Elias Fausto Pacheco 
Jordão (1849-1901), este o primeiro brasileiro a estudar Engenharia Civil na Universidade de Cornell, onde se doutorou em 1874, 
no mesmo ano do doutoramento de Orville Derby. 

1876 
Fundada a Escola de Minas de Ouro Preto, em 12 de outubro, pelo francês Claude-Henri Gorceix, seu primeiro diretor. No mesmo 
ano, é criada a Pitanguy Gold Mines Ltd., que iria minerar ouro, Santa Bárbara. 

1877 Extinta a Comissão Geológica do Império. 

1880 Criada a Brazilian Gold Mines Company Ltd., que iria lavrar a mina da Descoberta, em Caeté. 

1884 
Criada a Ouro Preto Gold Mines of Brazil Ltd., em Minas Gerais. 
Criada a São Bento Gold States Ltd., em Minas Gerais. 

1886 Criada a São José d’El Rey Gold Mining Co. Ltd., em Minas Gerais. 

1888 
O metalurgista Gerspadier constrói o alto forno de Esperança, uma das primeiras siderúrgicas a funcionar no País, em Itabira do 
Campo (atual Itabirito) e em Miguel Burnier. 

1889 Proclamada a República, em 15 de novembro, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, primeiro Presidente do Brasil. 

1891 Criado o Morro Grande Syndicate, em Minas Gerais. 

1894 Explorado, pela primeira vez, manganês no Brasil, em Miguel Burnier. 

Século XX 

1900 Criada a Lathon Gold Mining Company Ltd., em Minas Gerais. 

1901 Criada a Aurifera Company of Minas Gerais. 

1906 Criado o Anglo-Brazilian Gold Syndicate Ltd., em Minas Gerais. 

1907 
Criado e instalado, em janeiro, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, vinculado ao Ministério da Indústria, Viação e Obras 
Públicas, que teve Orville A. Derby como primeiro diretor. 
Criada a Minas Geraes Gold Fields Co. Ltd., em Minas Gerais. 

1910 
Estudos realizados por alunos da Escola de Minas de Ouro Preto confirmam a existência de grandes reservas de minério de ferro 
no País. 
Criada a Conquista-Xicão Gold Mines Ltd., em Minas Gerais. 

1911 O governo brasileiro concede autorização para funcionar a Itabira Iron One Co. 

1912 Criada, em Belo Horizonte, a Escola Livre de Engenharia, atual Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

1912 Jazidas de manganês são descobertas e exploradas em São João del-Rei. 

1915 
Harder & Chamberlin divulgam a geologia da parte central de Minas Gerais, publicando um estudo e o primeiro mapa geológico 
do Quadrilátero Ferrífero, no Journal of Geology. 

1917 Criada a Companhia Siderúrgica Mineira, em Minas Gerais. 

1919 
O Presidente de Minas Gerais, Artur Bernardes, assina lei que aumenta os impostos sobre as exportações de minério de ferro. A 
norma previa uma redução na taxa de exportação caso a empresa exploradora de ferro abrisse uma usina siderúrgica no Estado. 

1923 O Presidente do Brasil, Artur Bernardes, cria um conselho para estudar o minério de ferro no Brasil. 

1924 
Lei de 9 de janeiro autoriza o Governo Federal a construir três usinas siderúrgicas em Santa Catarina, no Vale do Paraopeba, Minas 
Gerais, e no Vale do Rio Doce, Espírito Santo. 

1931 

O Presidente Getúlio Vargas defende, em Belo Horizonte, a necessidade de se nacionalizarem as reservas minerais do Brasil. 
Decretos de 17 de julho e de 16 de dezembro suspendem todos os atos que implicassem alienação ou oneração de qualquer 
jazida mineral. 
Descoberta cromita na Fazenda da Serra por Roberto Saint Martin, em Piuí. 

1933 
Criado o Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil em 20 de janeiro, entidade que substitui o Serviço Geológico e Mineralógico 
do Brasil. 
Criação da Diretoria-Geral de Produção Mineral, vinculada ao Ministério da Agricultura. 

1934 
A nova Constituição e o Código de Minas separam as propriedades do solo e do subsolo. 
Por meio do Decreto 23.979, de 8 de março de 1934, é criado o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), sendo 
extinta a Diretoria-Geral de Pesquisas Científicas. 

1937 
Pela Constituição outorgada no Estado Novo, o aproveitamento de jazidas minerais passa a ser autorizado somente a brasileiros 
ou empresas constituídas por brasileiros. 

1938 
Encontrado o diamante Presidente Vargas, com 726,6 quilates, o 4º maior do mundo na época (hoje é o 6º), no rio Santo Antônio 
do Bonito, em Coromandel. 

1941 Criada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

1942 Criada a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 
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ANO FATO 
1946 A nova ordem constitucional reabre a mineração à participação do capital estrangeiro. 

1957 
A Campanha de Formação de Geólogos (Cage), é criada pelo Presidente Juscelino Kubitschek. (Decreto nº 40.783, de 18 de janeiro 
de 1957 – D.O.U. – 19/01/1957 pág. 001354). 

1958 Criada a siderúrgica Usiminas, no vale do Rio Doce, Minas Gerais. 

1960 

O Ministério das Minas e Energia – MME, é criado pela Lei nº 3.782 de 22/07/60. O DNPM é incorporado à estrutura do novo 
Ministério.  
Em Brasília, em 8 de dezembro, o Presidente Juscelino Kubitschek recebeu em audiência pública, realizada no Palácio do Planalto, 
os primeiros geólogos formados sob os auspícios da CAGE nos cursos criados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco 
e Rio Grande do Sul. 

1961 Criada a Metais de Minas Gerais S.A. (Metamig), primeira empresa estadual de mineração. 

1962 Através da Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, é regulamentada a profissão de geólogo no País. 

1964 

Aprovada pelo Governo Militar a proposta do Ministro das Minas e Energia, de priorização política do setor mineral brasileiro, 
apoiada em quatro pontos fundamentais, todos eles direta ou indiretamente inspirados nas orientações de desenvolvimento 
econômico e social da Carta de Punta del Este, ou seja: i) aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais conhecidos; 
ii) ampliar a curto prazo o conhecimento do subsolo do País; iii) promover a regulamentação dos Arts. 152 e 153 da Constituição 
Federal; e iv) propor a revisão do Código de Minas. 

1967 
Promulgado o Código de Mineração, caracterizado, entre outros aspectos, por substituir o direito de preferência do proprietário 
do solo para a exploração dos recursos minerais pela sua participação nos resultados da lavra, criando a oportunidade para pessoas 
físicas e jurídicas não proprietárias de exercer atividades de exploração mineral em terras de terceiros. 

1969 
Criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 
Publicado importante relatório sobre a geologia do Quadrilátero Ferrífero, por John van N. Dorr II. 

1978 
Inaugurado, em 18 de abril, o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), como órgão executor da tecnologia mineral do DNPM, 
operado por um convênio firmado entre o DNPM e a CPRM. 

1981 
Criada a siderúrgica Açominas, no vale do Rio Paraopeba, em Ouro Branco. 
Promulgada a lei 6.938, de 31/08/81, dispondo sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, que aportou profundas modificações nas atividades minerais do País. 

1988 

A Constituição, promulgada em 5 de outubro, restabelece em parte restrições à participação estrangeira na exploração e 
aproveitamento de recursos minerais. 
Institucionalizado por lei, em outubro, o Cetem, incorporado como órgão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

1989 Publicada a Constituição do Estado de Minas Gerais, que possui a Seção VI da Política Hídrica e Minerária 

1992 

A Medida Provisória 302, de 10 de abril de 1992, D.O.U. de 13 de abril de 1992 extingue o Ministério da Infraestrutura e cria o 
Ministério de Minas e Energia. O DNPM é incorporado à estrutura do recém-criado Ministério de Minas e Energia. 
Por meio do Decreto nº 1.324, de 2 de dezembro de 1992, o Governo institui como Autarquia o Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM. 

1995 
Por meio da portaria nº 42, de 22 de fevereiro, o Ministro de Minas e Energia aprova o novo Regimento Interno do Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
A CPRM, transformada em empresa pública, passa a ser considerada o Serviço Geológico do Brasil. 

1997 
A Companhia Vale do Rio Doce é privatizada. O Consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN venceu o 
leilão da Companhia Vale do Rio Doce, realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. 

1999 
Tem início a discussão para a criação da ANM – Agência Nacional de Mineração nos moldes das agências reguladoras já 
implantadas pelo Governo Federal. 

Século XXI 

2003 
A Lei 10.683/03 definiu como competências do MME – Ministério de Minas e Energia as áreas de geologia, recursos minerais e 
energéticos, aproveitamento da energia hidráulica, mineração e metalurgia, petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a 
nuclear. 

2011 É lançado o Plano Nacional de Mineração 2030 pelo Ministério de Minas e Energia. 

2013 É enviado para o Congresso Nacional o projeto de Lei para o Novo Marco Regulatório da Mineração. 

2017 
Criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) e extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) – Lei nº 
13.575, de 26 de dezembro de 2017. 

2018 

O Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018 regulamenta o Decreto-Lei nº 227 do Código de Mineração, de 28 de fevereiro de 
1967, a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 
2017. Nesse Decreto se determina o atendimento tanto da legislação ambiental, quanto do licenciamento ambiental, no processo 
de obtenção das autorizações e concessões para a exploração e lavra do minério. 

Fonte: adaptado de IBRAM (2015c). 

No século XX, destaca-se a criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil em 
1907 (substituído pelo Instituto Geológico e Mineralógico em 1933), da Escola Livre de 
Engenharia em 1912, atual Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Em 1934, tem-se a promulgação da nova Constituição, do primeiro Código de Minas e a 
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criação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Na segunda metade desse 
século, ressalta-se a promulgação do Código de Mineração de 1967 e a criação da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em 1969, ano em que o Quadrilátero 
Ferrífero passa a ser mais conhecido com a publicação do relatório geológico de John van 
N. Dorr II (Dorr II 1969). 

Ainda no século XX, verifica-se a criação de grandes empresas do setor da mineração 
em Minas Gerais, a criação do Ministério de Minas e Energia, que incorpora o DNPM, assim 
como a promulgação de leis ambientais que vão balizar a atividade extrativa, promovendo 
a necessidade de readaptação do setor, com o objetivo de favorecer uma exploração que 
busque minimizar os impactos inerentes à mineração. 

No século atual (XXI), que se encontra ainda na segunda década, ressalta-se o Plano 
Nacional de Mineração 2030, lançado em 2011, com um planejamento de médio e longo 
prazo para a indústria da mineração, sustentado em três diretrizes: governança pública, 
agregação de valor e sustentabilidade (MME 2011). Verifica-se também a criação da Agência 
Nacional de Mineração, em 2017, que substitui o DNPM, e a promulgação de novas 
legislações, como o Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Código 
de Mineração (Brasil 1967), entre outras leis. 
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3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA À MINERAÇÃO 

A mineração no Brasil está submetida a um conjunto de regulamentações, em que os 
três níveis de poder (federal, estadual e municipal) possuem atribuições com relação à 
mineração e ao meio ambiente. A mineração é regida pelo Código de Mineração 
(Brasil 1967). 

No nível federal, os três principais órgãos do governo, responsáveis pelo setor da 
mineração, são o Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A Lei nº 9.314 (Brasil 1996) 
do Código de Mineração estabelece que todas as licenças de exploração mineral sejam 
concedidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, atual ANM), com as 
concessões de desenvolvimento do MME. A CPRM tem a responsabilidade de realizar o 
mapeamento geológico do Brasil, compondo um banco de dados para o desenvolvimento 
tanto do conhecimento dos recursos minerais, quanto do setor da mineração. 

De acordo com a Constituição Federal (Brasil 1988), todos os recursos minerais 
pertencem à União e os direitos de explorar esses recursos devem seguir as regras do 
Código de Mineração (Brasil 1967). 

Com relação à questão ambiental, na Constituição está posta a importância da 
sustentabilidade ambiental para a forma de atuação do setor industrial no país. A 
regulamentação ambiental no Brasil é complexa e com jurisdição dividida nos três níveis de 
poder. As duas principais autoridades reguladoras ambientais são o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). 

Nesta seção, tem-se por objetivo apresentar as principais legislações ambientais 
aplicáveis à atividade da mineração, segundo as esferas federal e do estado de Minas Gerais. 
No entanto, cabe destacar que o arcabouço legal evolui e pode sofrer atualizações, sendo 
de fundamental importância o acompanhamento periódico de suas alterações. 

A legislação municipal não foi aqui abordada, contudo vale reforçar o relevante papel 
que cada município do estado de Minas Gerais tem no estabelecimento e na divulgação das 
suas leis e normas ambientais. 

3.1. Legislação federal 

No Brasil, a Lei Federal nº 6.938 (Brasil 1981) estabeleceu a Política Nacional do Meio 
Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), considerando 
fundamentos para a proteção ambiental no país, os quais vêm sendo regulamentados por 
meio de decretos; resoluções dos conselhos nacional, estaduais e municipais; normas e 
portarias. O SISNAMA é composto por diversos órgãos ambientais com atribuições e 
competências que visam garantir a proteção e melhoria da qualidade ambiental (Brasil 
1990a, Figura 1). 

De acordo com o art. 3 da Lei nº 6.938, o conceito de meio ambiente é definido como 
o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
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que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". A definição de poluição é dada 
como "a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direita ou 
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou 
energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos" (Brasil 1981). 

 

Figura 1. Órgãos ambientais que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 
Fonte: Brasil 1990a. 

Para proceder a operacionalização da Política Nacional de Meio Ambiente foi 
instituído, dentre outros instrumentos, o “licenciamento ambiental”. Foram ainda 
estabelecidos os padrões de qualidade ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, a 
revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades (Brasil 1981). 

Em 1986, o processo de regulamentação do licenciamento ambiental foi iniciado por 
meio da Resolução CONAMA nº 001/1986, que estabelece diretrizes gerais para elaboração 
do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) nos processos de licenciamento 
ambiental (CONAMA 1986). 

Em 1988, a Constituição Federal considerou a Lei nº 6.938/1981, elevando à condição 
de dever constitucional a proteção e defesa do meio ambiente, bem como a necessidade de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente. A Constituição Federal 
(Brasil 1988) definiu o meio ambiente como de interesse público, conforme o seu art. 225. 
Nessa Constituição, também são encontrados outros artigos relacionados à questão 
ambiental (Tabela 2). 

A seguir, são apresentadas em ordem cronológica, as leis ambientais principais, 
publicadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Em 1989, foi publicado o Decreto nº 97.632 que regulamenta o art. 2º, inciso VIII, da 
Lei nº 6.938/1981 e institui a obrigação de apresentação, por parte dos empreendimentos 
da exploração mineral, do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (Brasil 1989). 

O Decreto nº 99.274 (Brasil 1990a) regulamenta a Lei nº 6.938/1981. Essa legislação 
contêm os instrumentos básicos da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo como 
principal objetivo a compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e a 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Foram fixados critérios gerais 
a serem adotados no licenciamento de atividades que utilizam recursos ambientais, com 
potencial ou efetivo risco de gerar poluição e degradação ambiental. Tanto a Lei 6.938 
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quanto o Decreto 99.274 atribuem ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a 
competência para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras. 

Tabela 2. O Meio Ambiente na Constituição Federal. 
ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, REFERENTES À QUESTÃO AMBIENTAL 

Art. 20.  

São bens da 
União: 

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

§ 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 outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 
exploração. 

Art. 30 Define a competência do município para assuntos de interesse local. 

Art. 170 
Estabeleceu princípios gerais para o desenvolvimento das atividades econômica e financeira, incluindo a “defesa do 
meio ambiente” e “a função social da propriedade”. 

Art. 225 

Impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações. Estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

IV – Exigência de estudo prévio de impacto ambiental (EIA) para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente. Será dada publicidade ao EIA. 

§ 2.º: obriga aquele que explorar recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado, conforme solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, de acordo com a lei. 

§ 3º: determina que 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: estabelece que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional e seu uso será na forma da lei e em condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente. 

Fonte: Brasil 1988. 

A seguir, são apresentadas em ordem cronológica, as leis ambientais principais, 
publicadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Em 1989, foi publicado o Decreto nº 97.632 que regulamenta o art. 2º, inciso VIII, da 
Lei nº 6.938/1981 e institui a obrigação de apresentação, por parte dos empreendimentos 
da exploração mineral, do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (Brasil 1989). 

O Decreto nº 99.274 (Brasil 1990a) regulamenta a Lei nº 6.938/1981. Essa legislação 
contêm os instrumentos básicos da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo como 
principal objetivo a compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e a 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Foram fixados critérios gerais 
a serem adotados no licenciamento de atividades que utilizam recursos ambientais, com 
potencial ou efetivo risco de gerar poluição e degradação ambiental. Tanto a Lei 6.938 
quanto o Decreto 99.274 atribuem ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a 
competência para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras. 

Em 1990, também foi publicado o Decreto nº 99.556, que “dispõe sobre a proteção das 
cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional”, entre outras providências 
(Brasil 1990b). 
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Em 1997, foi publicada a Lei nº 9.433, que estabelece a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, definindo princípios e diretrizes de atuação, como o reconhecimento da bacia 
hidrográfica, como unidade de planejamento, e da água, como bem de domínio público. 
Prevê como um de seus instrumentos, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. 
Todas as intervenções em recursos hídricos, tais como a captação ou o lançamento de 
efluente doméstico e industrial, devem ser precedidas da obtenção de outorgas. Para 
implementar essa política, a Lei cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Brasil 1997). 

Em 1998, foi publicada a Lei nº 9.605 (Lei de Crimes Ambientais, alterada pelas Leis nºs 
11.428/2006 e 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 6.514/2008, alterado pelo 
Decreto nº 7.497/2011), que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”. Destaca-se o art. 60 dessa Lei, que 
determina que “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 
do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes”, é crime ambiental. Em seu Art. 70, foi dado ainda 
embasamento para a atividade administrativa de controle e fiscalização (Brasil 1998). 

Em 1999, a Lei nº 9.795 define a educação ambiental e cria a Política Nacional de 
Educação Ambiental (Brasil 1999). 

A Lei nº 9.984 (Brasil 2000b) cria a Agência Nacional de Águas (ANA), que recebe, entre 
outras, a competência de implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 
de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). 

Na mesma época, foi publicada a Lei nº 9.985, do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC). Entre outras coisas, determina, no seu art. 36, a obrigação 
do empreendedor em apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do 
Grupo de Proteção Integral, quando do licenciamento ambiental de empreendimentos 
caracterizados como de significativo impacto ambiental, a partir da avaliação do EIA/RIMA. 
O percentual de recursos para essa destinação é fixado pelo órgão ambiental licenciador, 
com base no grau de impacto ambiental que será causado, e deve representar, no mínimo, 
meio por cento (0,5%) dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento 
(Brasil 2000c). 

Ainda em 2000, pelo Decreto nº 3.551, fica instituído o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e é criado o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial (Brasil 2000a). 

Em 2002, o Decreto 4.340 regulamenta a Lei nº 9.985/2000 e determina, entre outros, 
os procedimentos para a compensação por significativo impacto ambiental, para a criação 
de unidades de conservação, para o plano de manejo e o reassentamento de populações 
tradicionais (Brasil 2002c). Cita-se também o Decreto nº 4.297 (Brasil 2002a), que estabelece 
critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE), com a regulamentação 
do art. 9ª, inciso II, da Lei nº 6.938/1981. 

Nesse mesmo ano de 2002, a Política Nacional da Biodiversidade é estabelecida pelo 
Decreto nº 4.339. O objetivo geral dessa política se caracteriza pela “promoção, de forma 
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integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus 
componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos 
tradicionais associados a esses recursos” (Brasil 2002b). 

Em 2003, foi publicado o Decreto nº 4.613, que estabelece as competências do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão que compõe a estrutura regimental do 
Ministério do Meio Ambiente (Brasil 2003). 

Em 2006, foi publicada a Lei nº 11.428 (Lei da Mata Atlântica) que define os tipos de 
formações florestais que compõe esse bioma e estabelece um regime jurídico que trata 
sobre a sua utilização e proteção, entre outras providências (Brasil 2006). 

Em 2008, foi publicado o Decreto nº 6.514, que dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tidas como infrações 
ambientais, regulamentando aspectos de legislações anteriores (Brasil 2008). 

O Decreto nº 6.640, também de 2008, “dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e 
acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional”. 
Segundo o Plano Nacional de Mineração 2030 (MME 2011), esse decreto passa a permitir a 
existência da mineração em áreas de cavidade naturais subterrâneas, desde que elas não 
sejam classificadas como de máxima relevância. No Decreto anterior, nº 99.556 (Brasil 
1990b), não havia essa possibilidade, independentemente da relevância das cavidades. 

Em 2009, o Decreto nº 6.848 altera o Decreto nº 4.340/2002, visando regulamentar a 
compensação ambiental (Brasil 2009a). No fim desse mesmo ano, a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) é instituída pela Lei nº 12.187 (Brasil 2009b). 

Em 2010, a Lei nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com ênfase à 
importância do poder público, setor empresarial e da coletividade, para a gestão adequada 
dos resíduos gerados. Impõe, para empreendimentos, a necessidade de elaboração de 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil 2010b). Essa Lei define, entre outras 
coisas, a logística reversa, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 (Brasil 2010a) que também 
cria o Comitê Interministerial e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa. A Lei Federal nº 12.305/2010 ainda altera a Lei nº 9.605/1998 e apresenta 
o rejeito da mineração como uma categoria de resíduo, entre outras providências. 

No ano de 2010, ainda é criada pela Lei nº 12.334, a Política Nacional de Segurança de 
Barragens e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Considera-
se como ‘barragens’, as áreas “destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 
disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais” 
(Brasil 2010c). 

Em 2011, a Lei Complementar nº 140 fixa normas gerais, nos termos do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre os entes federados nas ações de competência 
comum relativas a proteção do meio ambiente e altera a Lei nº 6.938/1981. Estabelece novas 
regras para a definição de competência do licenciamento ambiental e prioridades na 
fiscalização (Brasil 2011). 
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Em 2012, foi publicada a Lei nº 12.651, que trata de normas gerais para a proteção da 
vegetação nativa, sendo reconhecida com o “Novo Código Florestal” (Brasil 2012b). 

No mesmo ano, foi publicado o Decreto nº 7.830, que dispõe sobre o Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e estabelece normas gerais aos 
Programas de Regularização Ambiental (Brasil 2012a). 

Em 2014, foi publicado o Decreto nº 8.235, que estabelece normas gerais 
complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos estados e do distrito 
federal, de que trata o Decreto anterior, nº 7.830/2012. Cria-se o Programa Mais Ambiente 
Brasil (Brasil 2014). 

Em 2015, foi publicada a Lei nº 13.123 que, entre outras providências, “dispõe sobre o 
acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade” (Brasil 2015b). 

Ainda em 2015, registra-se o Decreto nº 8.437, que regulamenta o art. 7º da Lei 
Complementar nº 140/2011, buscando-se assim, indicar as tipologias de empreendimentos 
e atividades em que o licenciamento ambiental constituí competência da União 
(Brasil 2015a). 

O Decreto nº 9.406/2018 regulamenta diversas leis anteriores (Decreto-Lei nº 227/1967 
do Código de Mineração, Lei nº 6.567/1978, Lei nº 7.805/1989, e Lei nº 13.575/2017). Cabe 
destacar que, nesse Decreto, se determina o atendimento tanto da legislação ambiental, 
quanto do licenciamento ambiental, no processo de obtenção das autorizações e 
concessões para a exploração e lavra do minério (Brasil 2018). 

Além dessas leis e decretos, existe uma série de resoluções, portarias e instruções 
normativas federais de cunho ambiental. Na Tabela 3, são destacadas algumas dessas 
legislações. 

Tabela 3. Resoluções, portarias e instrução normativa federais. 
RESOLUÇÕES FEDERAIS DEFINIÇÔES 

Portaria IPHAN nº 07/1988 
(IPHAN 1988) 

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização, bem como a comunicação prévia 
para o desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas que estão 
previstas na Lei nº 3.924/1961, a fim de resguardar os objetos de valor científico e cultural. 

Resolução CONAMA nº 237/1997 
(CONAMA 1997) 

Definiu a competência legal para licenciar, em função da abrangência dos impactos 
diretos que uma atividade pode gerar, da seguinte maneira: do município, se os impactos 
diretos forem locais; do estado, se dois ou mais municípios forem impactados 
diretamente; e do IBAMA, quando os impactos diretos ultrapassam os limites territoriais 
de um ou mais estados. 

Resolução CONAMA nº 313/2002 
(CONAMA 2002) 

“Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.” 

Resolução CONAMA nº 357/2005. (Alterada 
pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/ 2008, nº 
410/2009, e nº 430/2011. Complementada pela 
Resolução nº 393/2009) 
(CONAMA 2005) 

“Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências.” 

Resolução CONAMA nº 382/2006 (CONAMA 
2006), complementada pela Res. CONAMA nº 
436/2011 (CONAMA 2011b) 

“Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.” 

Portaria MMA nº 9/2007 
(MMA 2007) 

Reconhece “Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a Biodiversidade, para 
efeito da formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e 
atividades sob a responsabilidade do Governo Federal”. 
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RESOLUÇÕES FEDERAIS DEFINIÇÔES 

Resolução CONAMA nº 397/2008 (CONAMA 
2008b), alterada pela Res CONAMA n º 
410/2009 (CONAMA 2009a) 

“Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.“ 

Resolução CONAMA nº 396/2008 
(CONAMA 2008a) 

“Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 
subterrâneas e dá outras providências.” 

Resolução CONAMA nº 420/2009 
(CONAMA 2009b) 

“Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 
substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.“ 

Portaria IPHAN nº 127/2009 
(IPHAN 2009) 

Trata da proteção à Paisagem Cultural Brasileira. 

Resolução CONAMA nº 430/2011 
(CONAMA 2011a) 

“Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera 
a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA.“ 

Resolução ANA nº 91/2012 
(ANA 2012) 

“Estabelece a periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o 
conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem e da 
Revisão Periódica de Segurança da Barragem, conforme Art. 8º, 10 e 19 da Lei nº 12.334, 
de 20 de setembro de 2010 – a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).” 

Resolução CNRH nº 143/2012 
(CNRH 2012a) 

“Estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano 
potencial associado e pelo seu volume, em atendimento ao art. 7º da Lei nº 12.334, de 20 
de setembro de 2010. “ 

Resolução CNRH nº 144/2012 
(CNRH 2012b) 

“Estabelece diretrizes para implementação da Política Nacional de Segurança de 
Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei nº 12.334, de 20 de 
setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. “ 

Portaria DNPM nº 416/2012 
(DNPM 2012), revogada pela Portaria DNPM nº 
70.389/2017 (DNPM 2017) 

“Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de 
Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de 
Segurança das Barragens de Mineração, conforme a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 
2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens.” 

Instrução Normativa IPHAN 01/2015 
(IPHAN 2015) 

“Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos 
quais participe. “ 

Portaria DNPM nº 70.389/2017 
(DNPM 2017) 

“Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em 
Segurança de Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou 
atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de 
detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular 
e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de Mineração, conforme art. 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 12.334 
de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB).” 

3.2. Legislação, sistema e licenciamento ambientais do estado de Minas Gerais 

São aqui apresentados alguns aspectos da legislação ambiental do estado de Minas 
Gerais, bem como informações referentes ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SISEMA) e uma breve síntese da norma para o enquadramento e o licenciamento 
de empreendimentos no estado. 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), é 
a responsável pela coordenação do SISEMA, e cabe aos empreendimentos de mineração 
que visam sua regularização ambiental consultar à essa Secretaria. 

Minas Gerais possui a Constituição Estadual, a Política de Meio Ambiente, bem como 
inúmeras leis e normas voltadas tanto ao controle ambiental de empreendimentos, quanto 
à proteção dos recursos ambientais e socioeconômicos. 

Aqui não foram esgotados todos os temas e leis, mas buscou-se apresentar como o 
estado está estruturado em ternos de política, leis e sistema ambiental, os quais estão 
pautados no Desenvolvimento Sustentável. 
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3.2.1. Constituição Estadual e Política Estadual do Meio Ambiente 

A proteção ao meio ambiente é prevista na Constituição Estadual de Minas Gerais, em 
consonância com a Constituição Federal. A Constituição Estadual prevê, no art. 214, que 
“todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever 
de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras”. Ainda de acordo com o 
mesmo artigo, cabe ao Estado “exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de 
controle e política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, 
construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação 
do meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial”. 
(Minas Gerais 2018a). Sobre esse ponto, destacam-se as seguintes determinações: 

 para as atividades e obras com potencial de gerar danos significativos ao meio 
ambiente, todo o licenciamento está condicionado à apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA); 

 princípio da recuperação do meio ambiente para quem explorar recurso ambiental; 

 o infrator, pessoa física ou jurídica, será penalizado, administrativamente, por 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo ainda obrigado a fazer as 
reparações dos danos, bem como sujeito às cominações penais cabíveis. 

A seguir, são apresentadas algumas leis, decretos e deliberações normativas 
ambientais importantes, publicadas após a promulgação da Constituição do Estado. 

A Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 12, também de 1994, tratou sobre a 
convocação e realização de audiências públicas, destinadas a expor à comunidade as 
informações sobre obra ou atividade potencialmente causadora de significativo impacto 
ambiental e o respectivo EIA, dirimindo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a 
respeito para subsidiar a decisão quanto ao seu licenciamento (COPAM 1994). Essa DN foi 
revogada pela DN COPAM nº 225 (COPAM 2018c), que passa, então, a dispor sobre essas 
audiências. 

Em 1999, a Lei nº 13.199 dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e trata 
do enquadramento dos corpos d’água em classes, além de dispor sobre a outorga dos 
direitos de uso dos recursos hídricos, bem como estabelece as compensações, infrações e 
penalidades pelo seu uso (Minas Gerais 1999). 

Em 2002, a DN COPAM nº 62 “dispõe sobre critérios de classificação de barragens de 
contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em empreendimentos 
industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais” (COPAM 2002). Essa DN foi alterada 
e complementada pela DN COPAM nº 87 (COPAM 2005) e mais tarde, pela DN COPAM nº 
124 (COPAM 2008a). 

Também em 2002, a Lei nº 14.181 (Minas Gerais 2002) dispõe, entre outras 
determinações, “sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de 
desenvolvimento da pesca e da aquicultura no estado”. Essa Lei foi regulamentada pelo 
Decreto nº 43.713 (Minas Gerais 2004). 
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A Lei nº 14.940/2003, determina, no seu art. 1º que, “fica instituído o Cadastro Técnico 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
de inscrição obrigatória e sem ônus pelas pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a 
atividades potencialmente poluidoras e à extração, à produção, ao transporte e à 
comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de 
produtos e subprodutos da fauna e da flora” (Minas Gerais 2003). O cadastro instituído por 
essa Lei integra os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, criada pela Lei 
Federal nº 6.938 (Brasil 1981). 

Em 2006, a DN COPAM nº 94 define que o empreendedor que desenvolve atividades 
de significativo impacto ambiental, deverá submeter-se às diretrizes e procedimentos 
estabelecidos nessa norma no que diz respeito à compensação ambiental (COPAM 2006). 

O Decreto nº 44.667 (Minas Gerais 2007a) dispôs sobre a reorganização do Conselho 
Estadual de Política Ambiental (COPAM), do que tratou a Lei Delegada nº 178 
(Minas Gerais 2007b). Atualmente, o COPAM é regido pela Lei nº 21.972 (Minas Gerais 
2016d) e pelo Decreto nº 46.953/2016, que trata da organização desse órgão (Minas Gerais 
2016b). 

No Decreto nº 44.844/2008, foram estabelecidas normas para o licenciamento 
ambiental e a autorização ambiental de funcionamento; tipificadas e classificadas as 
infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos, e estabelecido 
procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades 
(Minas Gerais 2008). Esse Decreto vigorou até 2018, quando foi revogado pelo Decreto nº 
47.383 (Minas Gerais 2018b), que passa, então, a tratar sobre essa ementa. 

A DN Conjunta COPAM/CERH nº 01/2008 “dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 
e padrões de lançamento de efluentes”. Aos órgãos gestores dos recursos hídricos, em 
articulação com os órgãos de meio ambiente, cabe monitorar os corpos d’água, fiscalizar e 
avaliar o cumprimento das metas do enquadramento definidos por esta DN 
(COPAM/CERH 2008). 

Nesse mesmo ano, a DN COPAM nº 129/2008 determina, como instrumento de 
planejamento e apoio à gestão das ações governamentais para a proteção do meio 
ambiente, o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE (COPAM 2008b). 

A Portaria IEF nº 02 (IEF 2009) definia os procedimentos para obtenção de autorização 
do Instituto Estadual de Florestas (IEF) para intervenção em vegetação nativa no estado, por 
meio do Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental (DAIA). Essa Portaria foi 
revogada pela Portaria IEF nº 08 (IEF 2013) e o documento DAIA aparece novamente em 
uma resolução de janeiro/2013, revogada pela atual Resolução conjunta SEMAD/IEF nº 1905, 
de agosto de 2013 (SEMAD & IEF 2013). 

Em 2013, a Lei nº 20.922 (Minas Gerais 2013), “dispõe sobre as políticas florestal e de 
proteção à biodiversidade no estado”. 
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A Portaria do IEF nº 30/2015, estabelece os procedimentos referentes à compensação 
ambiental decorrentes da retirada (corte ou supressão) da vegetação nativa do bioma Mata 
Atlântica (IEF 2015). 

Em 2016, o Decreto nº 46.993 (Minas Gerais 2016c) estabelece a Auditoria Técnica 
Extraordinária de Segurança de Barragem. A Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 
2.372/2016 “estabelece diretrizes para realização da Auditoria Técnica Extraordinária de 
Segurança de Barragens de rejeito com alteamento para montante e para a emissão da 
correspondente Declaração Extraordinária de Condição de Estabilidade de que trata o 
Decreto nº 46.993 de 02 de maio de 2016 e da outras providencias” (SEMAD & FEAM 2016). 

A Lei nº 21.972/2016 dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SISEMA). Essa Lei trata da reestruturação do SISEMA e estabelecimento de novos 
procedimentos e diretrizes para o licenciamento ambiental em diferentes modalidades: com 
três fases, com concomitância de fases e simplificado (Minas Gerais 2016d). 

Ainda em 2016, o Decreto nº 46.937, regulamenta o art. 28 da Lei nº 21.972/2016, 
promovendo uma descentralização do processo de licenciamento ambiental estadual, por 
meio de um convênio de cooperação entre o estado e os municípios que disponham de 
estrutura de gestão ambiental, e considerando os empreendimentos com impactos 
ambientais que sejam restritos aos limites municipais (Minas Gerais 2016a). 

Em 2017, a DN COPAM nº 213 “regulamenta o disposto no art. 9º, inciso XIV, alínea “a” 
e no art. 18, § 2º da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para 
estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental 
será atribuição dos Municípios” (COPAM 2017a). Essa norma regulariza o licenciamento 
ambiental municipal em Minas Gerais. Em 2018, sofre alterações pela DN COPAM nº 219 
(COPAM 2018a). 

A DN COPAM nº 217 (COPAM 2017b) “estabelece critérios para classificação, segundo 
o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para 
definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais no estado de Minas Gerais e dá outras providências”. 
Essa DN constitui uma reestruturação do licenciamento ambiental, revogando várias DNs 
anteriores, como, por exemplo: 

 a DN COPAM nº 13 (COPAM 1995), que estabelecia as normas sobre a publicação 
do pedido, da concessão e da renovação de licenças ambientais; 

 a DN COPAM nº 17 (COPAM 1996), que tratava dos prazos de validade de licenças 
ambientais e sua revalidação; 

 a DN COPAM nº 74 (COPAM 2004), que estabelecia “critérios para classificação, 
segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades 
modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento 
ambiental no nível estadual, determina normas para indenização dos custos de 
análise de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental”. 

Em 2018, a DN COPAM nº 220 “estabelece diretrizes e procedimentos para a 
paralisação temporária da atividade minerária e o fechamento de mina, estabelece critérios 
para laboração e apresentação do relatório de Paralisação da Atividade Minerária, do Plano 
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de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Plano Ambiental de Fechamento de Mina 
(PAFEM) e dá outras providências” (COPAM 2018b). 

Observa-se, que no decorrer de 30 anos, houve uma evolução da legislação ambiental 
de Minas Gerais e, mais recentemente, percebe-se que as diretrizes para o licenciamento 
ambiental no Estado vêm passando por readequação, mas sempre em conformidade com a 
Política Ambiental estadual. 

3.2.2. Sistema de Meio Ambiente do estado de Minas Gerais 

Em Minas Gerais, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) 
consiste de um conjunto de órgãos e entidades com atuação integrada, que tem a 
responsabilidade pelas políticas de meio ambiente e de recursos hídricos. 

Os principais órgãos e conselhos que integram o SISEMA, de acordo com a Lei nº 
21.972 (Minas Gerais 2016d), são: 

 SEMAD – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 
responsável por coordenar o SISEMA, visando o Desenvolvimento Sustentável do 
estado; 

 COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental: órgão colegiado, normativo, 
consultivo e deliberativo, subordinado à SEMAD. Delibera sobre diretrizes e 
políticas, estabelece normas regulamentares e técnicas entre outras atribuições 
que visam a preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos 
ambientais; 

 CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos: responsável pela gestão das 
águas, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, estabelece os 
critérios e normas de cobrança pelo uso das águas, coordena e delibera sobre as 
decisões dos Comitês de Bacias Hidrográficas, entre outras competências; 

 FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente: tem a finalidade de execução da 
política de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, no que 
concerne à gestão ambiental da qualidade do clima, do ar, do solo e dos resíduos 
sólidos, entre outras competências; 

 IEF – Instituto Estadual de Florestas: responsável pelas atividades ligadas ao 
desenvolvimento e à conservação florestal como, por exemplo, a gestão de áreas 
protegidas e das unidades de conservação estaduais; 

 IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas: órgão gestor do Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/MG, visa a aplicação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos, competindo-lhe, entre outras coisas, conceder 
outorga para o uso de recursos hídricos. 

3.2.3. Licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, licenciamento ambiental é o 
“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
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localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso” 
(CONAMA 1997). 

Em Minas Gerais, os processos administrativos de licenciamento ambiental 
devidamente formalizados, são analisados pela unidade administrativa competente da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Os 
principais atos autorizativos são: 

 Licença Ambiental; 
 Autorização para Intervenção Ambiental (AIA/DAIA); 
 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. 

Segundo o art. 17 da Lei nº 21.972 (MINAS GERAIS 2016d), constituem modalidades 
de licenciamento ambiental: 

I. Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT), onde se tem a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO); 

II. Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC), onde se pode ter 3 tipos: i) 
LP+LI+LO; ii) LP+LI e LO; iii) LP e LI+LO; 

III. Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS). 

Na Figura 2, são apresentadas as fases do licenciamento e os prazos de validade das 
licenças, seguindo DN COPAM nº 217/2017 (Aguilar 2017?). 

 

Figura 2. Fases do licenciamento e os prazos de validade das licenças. Fonte: adaptado de Aguilar (2017?). 
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A partir da DN COPAM nº 217/2017, houve um remodelamento do licenciamento 
ambiental no estado, com o objetivo de se modernizar o processo de enquadramento das 
atividades por meio da racionalização dos processos administrativos de licenciamento 
ambiental. Cabe ressaltar que a inserção da gestão territorial ambiental (aspectos 
locacionais) passou a ser considerada na classificação e definição dos procedimentos de 
regularização ambiental (COPAM 2017b). 

De acordo com essa DN, são critérios locacionais de enquadramento: 

 localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas 
hipóteses previstas em Lei; 

 supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada 
de importância biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas; 

 supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas; 
 localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de 

Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno, quando não houver zona 
de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo; excluídas as áreas urbanas; 

 localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto APA; 
 localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas; 
 localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme 

previsão legal; 
 localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar; 
 localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d’água 

enquadrado em classe especial; 
 captação de água superficial em Área de Conflito por uso de recursos hídricos; 
 localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de 

ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio. 

Também foram estabelecidos critérios de restrição ou vedação. 

Por essa DN, estão sujeitas ao licenciamento ambiental as atividades e 
empreendimentos listados segundo critérios de potencial poluidor/degradador, porte e 
localização, cujo enquadramento seja definido nas classes 1 a 6 (Tabela 4). As tipologias de 
atividades estão agrupadas nas listagens de A a G, em que: 

 listagem A – Atividades Minerárias; 
 listagem B – Indústria Metalúrgica; 
 listagem C – Indústria Química; 
 listagem D – Indústria Alimentícia; 
 listagem E – Atividades de Infraestrutura; 
 listagem F – Gerenciamento de Resíduos e Serviços; 
 listagem G – Atividades Agrossilvipastoris. 

As modalidades de licenciamento são estabelecidas através da matriz de conjugação 
da classe do empreendimento e dos critérios locacionais de enquadramento (Tabela 5). 
Conforme essa matriz, podem ocorrer várias situações, a depender da classe por porte e 
potencial poluidor/degradador e das categorias dos critérios locacionais, que variam de 0 a 
2. Quanto maior a classe (6) e mais elevada a categoria do critério locacional (2), mais 
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complexo pode ser o processo de licenciamento, que terá três fases (Licenciamento 
Ambiental Trifásico – LAT). 

Tabela 4. Determinação da Classe do Empreendimento. 

 
POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

GERAL DA ATIVIDADE 
Pequeno Médio Grande 

PORTE DO 
EMPREENDIMENTO 

Pequeno 1 2 4 

Médio 1 3 5 

Grande 1 4 6 

Fonte: COPAM 2017b. 

No que diz respeito ao Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC), pode se ter as 
seguintes situações: 

 LAC 1: análise, em uma única fase, das etapas de LP, LI e LO; 
 LAC 2: análise, em uma única fase, das etapas de LP e LI, com análise posterior da 

LO; ou, análise da LP com posterior análise concomitante das etapas de LI e LO. 

Já no Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), a licença pode ser emitida de forma 
eletrônica, por meio do cadastro do empreendedor (LAS – Cadastro) ou a partir da análise 
do Relatório Ambiental Simplificado – RAS (LAS – RAS). 

Tabela 5. Matriz de conjugação de Classe e Critérios Locacionais de enquadramento para fixação da 
modalidade de licenciamento. 

 
CLASSE POR PORTE E POTENCIAL 

POLUIDOR/DEGRADADOR 
1 2 3 4 5 6 

CRITÉRIO 
LOCACIONAL 

0 
LAS – 

Cadastro 
LAS – 

Cadastro 
LAS – 
RAS 

LAC1 LAC2 LAC2 

1 
LAS – 

Cadastro 
LAS – 
RAS 

LAC1 LAC2 LAC2 LAT 

2 
LAS – 
RAS 

LAC1 LAC2 LAC2 LAT LAT 

Fonte: COPAM 2017b. 

Essa classificação é realizada pelo órgão ambiental competente e baseada nas 
informações disponibilizadas pelo empreendedor. 

  



RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS – MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO 

 

 
Jeber A.& Profeta A.L. 

22 

4. CENÁRIO SOCIOECONÔMICO DO SETOR DE MINERAÇÃO EM 
MINAS GERAIS 

A atividade de mineração é essencial na manutenção dos modos de vida da população 
e está, direta ou indiretamente, associada a praticamente tudo que é produzido no mundo. 
Como apresenta o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM (2014), no Brasil, os produtos 
minerais se encontram na base de todos projetos de desenvolvimento socioeconômico: 
construção civil, saneamento, energia, transporte, inovação etc. Essa atividade também 
responde por expressiva participação no saldo da balança comercial brasileira e contribui na 
geração de empregos, de forma direta e indireta, nas cidades e comunidades onde se 
localiza, bem como em cidades onde a cadeia produtiva se desenvolve. 

Segundo o IBRAM (2015a), com base em informações até 2014, o estado de Minas 
Gerais possui uma gama de recursos naturais exploráveis, com rico acervo minerário, 
respondendo por cerca de 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de 
minérios em geral. Das cem maiores minas do Brasil, quarenta se localizam no estado, e 
entre os dez principais municípios mineradores do país, sete se encontram em Minas Gerais. 

Analisando os dados do Anuário Mineral Estadual (Dalla Costa et al. 2017), para os 
valores da produção mineral comercializada em Minas Gerais, no período de 2010 a 2014 
(Figura 3),.a maior produção se refere aos minerais metálicos, que respondem, em cada ano 
considerado, por mais de 90% do valor da produção. Os minerais não-metálicos, apesar da 
menor participação, tiveram um aumento ao longo da série considerada, e as gemas e 
diamantes representam menos de 0,1% do valor total da produção. Apenas em 2010 e 2011, 
houve o registro de minerais energéticos (não apresentados no gráfico), no valor de 
10.900,00 e 19.500,00; respectivamente. 

 

Figura 3. Valores da produção mineral comercializada em Minas Gerais, de 2010 a 2014. Fonte: 
Dalla Costa et al. 2017. 
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Dentre as substâncias minerais comercializadas em Minas Gerais em 2014, o ferro 
apresentou a maior participação no valor da produção (83,6%), seguido pelo ouro primário 
(7,2%) e pelo fosfato (14,9%; Figura 4). 

 

Figura 4. Distribuição do valor da produção mineral por substância mineral comercializada em Minas Gerais, 
em 2014. Fonte: Dalla Costa et al. 2017. 

Considerando os minerais metálicos, que responderam, em 2014, por 92,4% do valor 
da produção comercializada em Minas Gerais, observa-se que o ferro apresentou uma 
participação de cerca de 90%, enquanto os metálicos não ferrosos, de aproximadamente 
10% (Figura 5). Entre os metálicos não ferrosos, o ouro primário corresponde à substância 
com maior participação no valor da produção mineira (82,3%).  

 

Figura 5. Composição do valor da produção de minerais metálicos comercializada em Minas Gerais, 2014. 
Fonte: Dalla Costa et al. 2017. 

O ferro e o ouro também se apresentam em destaque no cenário nacional. Em 2016, o 
ferro respondeu por 63,4% e o ouro por 16,2% do valor da produção comercializada no 
Brasil, segundo dados do Anuário Mineral Brasileiro (Pinheiro et al. 2018). Minas Gerais figura 
em primeiro lugar no valor da produção em ambas substâncias, respondendo por uma 
participação de 62,51% no valor da produção do ferro e de 36,90% do ouro. Os minerais 
metálicos considerados nessa publicação são: alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, 
nióbio, níquel e ouro. Minas Gerais também possui evidência no valor da produção 
comercializada para o nióbio e alumínio, aparecendo em segundo lugar no Brasil. 

Considerando esse destaque da indústria da mineração, o estado é o que mais 
arrecadou com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), em 
2017 (Figura 6), de acordo como dados do DNPM (2018). 
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Figura 6. Distribuição da CFEM no Brasil, em 2017. Fonte: DNPM 2018. 

Apesar de sua importância no cenário brasileiro, Minas Gerais perdeu, a partir de 2014, 
em valor e participação em relação ao somatório dos demais estados (Figura 7), com a maior 
diferença registrada em 2017. Até então, de 2010 a 2013, o valor arrecado crescia a cada 
ano, sendo que nos últimos três, havia arrecadado mais que todos os demais estados juntos. 

 

Figura 7. Evolução da CFEM de MG e demais Unidades da Federação (UFs), de 2010 a 2017. Fonte: 
DNPM 2018. 

Em 2017 (Figura 8), entre todas as substâncias exploradas em Minas Gerais, quatro 
respondem por 92% do total da CFEM arrecadado no estado, que foi de aproximadamente 
777,78 milhões de reais (DNPM 2018). 

 

Figura 8. As 5 substâncias em MG com maior recolhimento da CFEM, em 2017. Fonte: DNPM 2018. 
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Os 10 municípios do estado com maior arrecadação da CFEM, em 2017, respondem 
por quase 80% do total arrecadado (Tabela 6), de acordo com dados do DNPM (2018). 
Desses municípios, seis se localizam no Quadrilátero Ferrífero (Nova Lima, Congonhas, 
Mariana, Itabirito, Brumadinho e Ouro Preto), sendo que Nova Lima foi o que mais 
arrecadou, respondendo por 13,30% do total. 

Tabela 6. Os dez municípios do estado de Minas Gerais com maior arrecadação da CFEM, em 2017. 
MUNICÍPIO VALOR (R$) VP (%) 

Nova Lima 103.433.272,91 13,30 

Itabira 83.557.035,48 10,74 

Congonhas 81.106.393,80 10,43 

São Gonçalo do Rio Abaixo 69.454.756,70 8,93 

Mariana 65.841.958,09 8,47 

Conceição do Mato Dentro 64.635.110,59 8,31 

Itabirito 60.420.840,93 7,77 

Brumadinho 34.716.823,54 4,46 

Ouro Preto 20.762.936,76 2,67 

Paracatu 18.835.383,96 2,42 

Outros 175.017.984,03 22,50 

Total 777.782.496,79 100,00 

Fonte: DNPM 2018. 

O setor da mineração em Minas Gerais também se destaca na balança comercial 
(Figura 9). Os valores das exportações e importações do setor foram levantados a partir dos 
dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC 2018). Para a 
estimativa dos valores, utilizou-se a metodologia proposta pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM 2015b). 

Pela análise da Figura 9, observa-se que as exportações tiveram uma queda, 
principalmente nos últimos três anos da série considerada, em relação aos anos anteriores. 
Contudo, desde 2015, o valor das exportações vem se recuperando, chegando a 2017, com 
mais de US$ 11 bilhões FOB e um saldo comercial de mais de US$ 10 bilhões FOB. Nesse 
ano, as exportações desse setor corresponderam a cerca de 45% do total de exportações 
em Minas Gerais. 

 

Figura 9. Exportações e Importações da Indústria Extrativa Mineral de Minas Gerais, de 2010 a 2017. Fonte: 
MDIC 2018. 
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Considerando os grupos das substâncias minerais nas exportações do setor mineral, 
em 2017, segundo a divisão do IBRAM (2015b), o ferro responde por cerca de 76% das 
exportações, seguido pelo nióbio, com aproximadamente 12%; e ouro semimanufaturado, 
com pouco mais de 10% (Figura 10). 

 

Figura 10. Participação de cada grupo nas exportações do setor mineral de Minas Gerais, em 2017. Fonte: 
MDIC 2018. 

Nas importações, três grupos respondem por cerca de 90% do total no setor mineral: 
carvão mineral (55,19%), zinco (18,52%) e potássio (16,44%). 

Em relação à geração de emprego, a indústria da mineração possui um papel essencial, 
tendo um impacto em várias cadeias produtivas, desde a atividade extrativa, fornecedores e 
subcontratados até a indústria de transformação, que utiliza o mineral como matéria-prima 
(IBRAM 2014). Segundo essa publicação, cada emprego com carteira assinada na indústria 
mineral estimula a criação de outros treze nas demais cadeias produtivas. 

De acordo com dados do Anuário Estatístico da Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS (2018), em 2016, a indústria extrativa no estado respondeu por 5% dos empregos 
(Figura 11), contudo, como ressaltado acima, há muitos empregos gerados em decorrência 
da atividade extrativa. Na indústria da transformação, podem se destacar, por exemplo, a 
metalurgia, a fabricação de produtos de metal, fabricação de produtos de minerais não-
metálicos, produção de máquinas, automóveis, equipamentos etc. Pensando somente na 
indústria extrativa, Minas Gerais respondeu por 26% dos empregos no Brasil, em 2016. 
Conforme o IBRAM (2014), essa indústria também contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades onde se localizam e de seu entorno, promovendo, em 
muitos casos, uma descentralização da economia. 

 

Figura 11. Distribuição do emprego em Minas Gerais por setores da área industrial, em 2016. Fonte: 
RAIS 2018.  
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5. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CICLO DE VIDA DA 
MINERAÇÃO 

5.1. O Desenvolvimento Sustentável como direção estratégica do setor de 
mineração 

Pôde-se observar, nas duas últimas décadas, que o setor da mineração tem estado 
numa constante busca de adequação às estratégias de Desenvolvimento Sustentável (DS) 
disseminadas pelas conferências de meio ambiente, responsabilidade social e direitos 
humanos, realizadas em diversas partes do mundo. 

Em 2003, o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) estabeleceu o DS 
como a direção estratégica do setor da mineração a partir de 10 princípios (Tabela 7; 
ICMM 2015b). 

Tabela 7. Os 10 princípios do ICMM. 
OS 10 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 na área ambiental. 

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. 
Fonte: ICMM 2015b. 

O empreendimento de mineração, que tem como foco o DS do território de atuação, 
tem suas políticas, diretrizes e características bem definidas e bem planejadas, com a variável 
socioambiental inserida em todos os níveis do seu plano de negócios e intrínseca a todas as 
suas etapas, ou seja, desde a sua entrada, durante a sua permanência e na sua saída do 
território. 

Em outras palavras, a atuação da mineração deve estar pautada nos conceitos da 
sustentabilidade ambiental e responsabilidade social e na busca de padrões de desempenho 
voltados às exigências do mercado e da sociedade, de forma a garantir recursos ambientais 
e sociais para as gerações atuais e futuras. 

5.2. Conceitos e definições 

Alguns conceitos são aqui apresentados por serem fundamentais para a compreensão 
do que se desenvolve ao longo deste capítulo, como por exemplo, Desenvolvimento 
Sustentável, sustentabilidade, mineração, mina e Ciclo de Vida da Mina, entre outros. 



RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS – MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO 

 

 
Jeber A.& Profeta A.L. 

28 

5.2.1. Desenvolvimento Sustentável e sustentabilidade 

A definição de Desenvolvimento Sustentável mais conhecida e difundida foi elaborada 
em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) no 
documento Nosso Futuro Comum (CMMAD 1991), também conhecido como Relatório 
Brundtland. Segundo essa publicação, “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende 
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades". 

O conceito de DS foi firmado na Conferência Rio-92, que produziu vários documentos, 
como a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Neste 
último, cabe destacar que, de acordo com o Princípio 4 dessa declaração, “para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constitui parte integrante do processo 
de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente” (United Nations 1992, 
tradução nossa). 

O DS pode ser alcançado quando se consegue o equilíbrio entre os sistemas 
econômico, social e ambiental (Figura 12). Segundo Robinson & Tinker (1998), para que esse 
desenvolvimento se realize, um adequado ambiente de governança é necessário, traduzido, 
por exemplo por leis rigorosas, normas de qualidade, inexistência de corrupção e 
estabilidade política. 

 

Figura 12. Os Três Círculos do Desenvolvimento Sustentável. Fonte: Robinson & Tinker 1998. (diagrama 
adaptado de Spitz & Trudinger 2008). 

A definição de sustentabilidade, de Sachs (1993), define 5 tipos de sustentabilidade. 
Mais recentemente, Sachs (2002) classifica a sustentabilidade em 8 tipos: 

 social: considera a homogeneidade social, com distribuição de renda justa, 
condições de emprego decentes e acesso aos recursos e serviços sociais de forma 
igualitária; 

 cultural: garantia de equilíbrio entre o respeito à tradição e inovação; elaborações 
de projetos que consideram as características endógenas, ao mesmo tempo em 
que se tenha uma abertura ao externo; 

 ecológica: a natureza vista como um “capital” natural, necessitando ter garantidas 
a sua autonomia de produção, aliada com uma limitação do uso dos recursos não 
renováveis; 
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 ambiental: os ecossistemas naturais possuem a capacidade de autodepuração, 
que precisa ser respeitado e realçado; 

 territorial: equilíbrio entre as configurações urbanas e rurais, garantindo-se um 
investimento de recursos públicos de forma justa, buscando superar desigualdades 
inter-regionais, bem como se atentar às áreas ecologicamente frágeis; 

 econômica: todos os setores econômicos devem ter seu desenvolvimento 
garantido, com segurança alimentar, capacidade de modernização, condições de 
desenvolver pesquisa científica e tecnologia, tendo em vista uma inserção 
soberana na economia internacional; 

 política (nacional): uma democracia saudável com garantia dos direitos humanos, 
interação do Estado com todos os setores, de forma a permitir a implementação 
de um projeto nacional, com um nível aceitável de coesão social; 

 política (internacional): relacionado à prevenção de guerras pela ONU, visando a 
paz e cooperação entre as nações e povos; um “pacote Norte-Sul de co-
desenvolvimento”, mirando a diminuição das desigualdades; uma política efetiva 
que objetive a saúde do sistema internacional financeiro e de negócios, a aplicação 
do “Princípio da Precaução” na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 
evitando-se consequências negativas; uma gestão do patrimônio global e um 
sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional que permita a 
eliminação, ainda que parcial, do caráter commodity da ciência e tecnologia, 
aspectos que constituem “propriedade da herança comum da humanidade”. 

5.2.2. Mineração e mina 

Segundo Dias & Rodrigues (2012), a mineração pode ser definida como o “processo 
de extração de minerais ou compostos minerais de valor econômico, para usufruto da 
humanidade”. O setor se constitui essencialmente como uma indústria primária que retira 
os bens minerais para serem empregados como matéria-prima nas indústrias secundárias. 
De acordo com IBRAM (2016), “a mineração compreende um conjunto de atividades 
destinadas a pesquisar, descobrir, mensurar, extrair, tratar ou beneficiar e transformar 
recursos minerais de forma a torná-los benefícios econômicos e sociais”. 

A mina é definida, segundo o Código de Minas (Brasil 1967), como sendo a jazida em 
lavra, ainda que suspensa, considerando-se como parte integrante dela: os edifícios e as 
construções, bem como os maquinários e outros artefatos utilizados tanto no processo de 
mineração como no beneficiamento do produto, contanto que sejam empregados na área 
de concessão da mina. 

Para se compreender melhor o conceito de mina, é importante destacar os seguintes 
termos, definidos de acordo com o Decreto nº 9.406 (Brasil 2018): 

 jazida: “toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, que aflore à 
superfície ou que já exista no solo, no subsolo, no leito ou no subsolo do mar 
territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental e que tenha 
valor econômico”; 

 lavra: “o conjunto de operações coordenadas com o objetivo de aproveitamento 
da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o 
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beneficiamento destas”. Entende-se como operações coordenadas as atividades 
de planejamento e desenvolvimento da mina, remoção de estéril, desmonte de 
rochas, extração e transporte do mineral dentro da mina, beneficiamento e 
concentração do minério etc. 

Tendo em vista esses conceitos, considera-se como ‘área minerada’, de acordo com a 
Norma Regulamentadora de Mineração nº 21, toda área utilizada pela atividade mineira: a 
própria mina, áreas de estocagem de minérios, áreas de disposição de estéril e rejeitos, vias 
de acesso, usina de beneficiamento de minério e as áreas de servidão (DNPM 2001). 

5.2.3. Ciclo de Vida da Mina 

Os recursos minerais são finitos e não-renováveis e a mineração é, por definição, uma 
atividade finita, limitada à vida útil da jazida mineral. Em virtude disso, é utilizado o conceito 
de Ciclo de Vida da Mina, o qual pode ser dividido em etapas, que vão desde à exploração 
até o fechamento (Figura 13). 

 

Figura 13. Ciclo de Vida da Mina. Fotos: 1. Art Bookstrom, USGS; 2. Amarildo Barbosa, CBPM; 3. USGS; 4. 
Vale; 5. Vale; 6. Google Earth; 7. CC BY-SA 3.0. Acessos em 1/10/2018. 

Na bibliografia existente, são empregadas várias denominações e subdivisões para as 
etapas do Ciclo de Vida da Mina (Dias et al. 2013, Sánchez et al. 2013, ICMM 2008, Spitz & 
Trudinger 2008). A partir desses autores, foram consideradas as seguintes denominações e 
etapas principais, com adaptações: 

 exploração: fase de prospecção e de pesquisa mineral; 

 pré-viabilidade: fase de estudos e planejamento conceitual da mina; 

https://www.usgs.gov/media/images/breccia-apple-creek-formation
http://www.cbpm.ba.gov.br/galeria/86/295/Pesquisa-mineral-na-CBPM-ganha-novos-aliados-em-2016.html#menu-galeria
https://www.usgs.gov/media/images/planning-future
http://www.vale.com/PT/initiatives/innovation/s11d/Documents/s11d-2016/assets/img/galeria-multimedia/foto13-grande.jpg
http://www.vale.com/brasil/PT/business/mining/iron-ore-pellets/PublishingImages/minerio-de-ferro_ponta-da-madeira.jpg
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lago_y_pueblo_de_As_Pontes.jpg
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 viabilidade: fase de estudos e projetos de viabilidade mais detalhados; 

 implantação: fase de construção das estruturas do empreendimento e preparação 
da área de lavra; 

 operação: fase de lavra e beneficiamento da substância mineral, incluindo 
atividades administrativas, auxiliares e de controle associadas; 

 fechamento: fase da desativação do empreendimento; fase em que ocorre a 
“cessação definitiva das operações mineiras”; 

 pós-Fechamento: fase que sucede o fechamento da mina; são realizadas atividades 
de monitoramento e manutenção das estruturas desativadas. 

5.3. Os papéis e responsabilidades dos envolvidos na busca do 
Desenvolvimento Sustentável 

Durante o Ciclo de Vida de um empreendimento de mineração, as suas atividades 
podem influenciar, muitas vezes a longo prazo, o território em que atua, tanto no que diz 
respeito aos padrões de vida das comunidades, quanto na dinâmica social, econômica e 
ambiental. Os reflexos da presença, permanência e saída da mineração no território serão 
positivos ou adversos, a depender da sua forma de atuação. 

Sob a perspectiva de um Desenvolvimento Sustentável do território, o foco da 
mineração deve ser a promoção de efeitos positivos durante o seu Ciclo de Vida e após o 
seu encerramento. As empresas de mineração podem desempenhar um papel ativo no 
apoio ao DS de uma região, mas não devem assumir o papel do governo em âmbito local 
ou regional. As empresas podem estabelecer parcerias e apoiar os programas e ações dos 
governos locais, das ONGs e das comunidades no território onde atua, por todas as fases 
do ciclo da mineração (ICMM 2012). 

Cabe ressaltar que é de fundamental importância que haja um empenho das empresas 
no estabelecimento de bons relacionamentos com as comunidades e demais partes 
interessadas. Preferencialmente, já na fase de pesquisa mineral, antes das etapas de 
implantação e operação da mina, deve-se começar a construir esse relacionamento. 

O EMPREENDEDOR DEVE PARTICIPAR ATIVAMENTE E 

ESTAR COMPROMETIDO 

COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO TERRITÓRIO MINERADOR! 

Os papéis dos envolvidos na busca do DS do território onde a mineração está inserida 
dependem das circunstâncias locais e podem mudar tanto durante o Ciclo de Vida da Mina, 
quanto durante o processo de crescimento e desenvolvimento da região (ICMM 2012). 
Registra-se que, mesmo cada parte possuindo seu papel, é necessária uma integração das 
ações e o compartilhamento de responsabilidades para que as metas comuns sejam 
alcançadas. Nesse processo, é preciso que papéis e responsabilidades estejam definidos 
para governo, empresas, ONGs, comunidades e outros atores (Figura 14). 
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Figura 14. Os colaboradores ativos para o DS do território minerador. Fonte: adaptado de ICMM (2012). 

É importante que o empreendedor atue e faça uma gestão responsável, consciente e 
voluntária, estabelecendo parcerias pertinentes, com o governo, instituições e a sociedade. 
Como coloca ICMM (2012), podem ser adotadas estratégias de ação de curto e médio 
prazos, conjugadas com as de longo prazo, com foco na contribuição para o DS, durante e 
após a atividade de mineração no território. 

As partes envolvidas no processo de construção do DS do território minerador – 
governo, empresas, ONGs, comunidades e instituições de ensino e pesquisa – devem 
cumprir com suas responsabilidades e assumir seus papéis, com uma atuação construtiva e 
colaborativa dentro de suas competências (ver alguns exemplos na Tabela 8). 

Tabela 8. Exemplos de papéis e responsabilidades das partes envolvidas no processo de busca do 
Desenvolvimento Sustentável do território minerador. 

ENVOLVIDOS EXEMPLOS DE RESPONSABILIDADES EXEMPLOS DE PAPÉIS 

Governo 

- Estabelecimento de política e estrutura regulatória 
durante o Ciclo de Vida da Mina; 
- Planejar o desenvolvimento da infraestrutura social e 
física e o uso da terra; 
- Alavancar recursos estaduais e externos; 
- Monitoramento e avaliação do empreendimento de 
mineração. 

- Liderança e coordenação estratégicas; 
- Assegurar que as comunidades se beneficiem do 
desenvolvimento em sua região; 
- Garantir que o desenvolvimento ocorra em âmbito 
local; 
- Proteger os direitos e interesses dos cidadãos. 

Empresas 

- Gerenciar a exploração, construção, operação e 
fechamento de minas de acordo com as exigências 
legais; 
- Transferir aptidões técnicas para a comunidade local. 

- Estabelecer parcerias e apoiar os programas e ações 
dos governos locais, das ONGs e das comunidades no 
território onde atua, por todas as fases do ciclo da 
mineração; 
- Catalisar as ações ambientais e socioeconômicas no 
território. 

Ongs 

- Avaliação de necessidades locais; 
- Promover o fortalecimento institucional; 
- Alavancar financiamento externo para apoio à 
comunidade. 

- Agir em nome das comunidades e distribuir serviços 
locais; 
- Cuidar para que seus interesses não se sobreponham 
aos da comunidade local. 

Comunidades 
- Avaliação e priorização das necessidades locais; 
- Mobilização de bens e recursos locais; 
- Organização interna e resolução de conflitos. 

- Possuir e compromisso com 
metas de desenvolvimento definidas localmente; 
- Planejarem estratégias apropriadas e mobilizarem 
recursos para consolidarem as metas. 

Instituições de 
ensino e 
pesquisa 

- Capacitação de profissionais e cientistas; 
- Inclusão dos conceitos de Desenvolvimento 
Sustentável no ensino e na pesquisa. 

- Estabelecimento de parcerias com as empresas ou 
partes interessadas para o desenvolvimento de 
metodologias e tecnologias limpas, por exemplo. 

Fonte: adaptado de ICMM (2012). 
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5.4. Atividades socioambientais no Ciclo de Vida da Mina 

Em cada etapa do Ciclo de Vida da Mina (ou empreendimento) podem ser planejadas 
e desenvolvidas as atividades típicas de mineração, aliadas e integradas com o planejamento 
e o desenvolvimento de ações, atividades e estudos de cunho social e ambiental, pertinentes 
às características de cada etapa do empreendimento (Figura 15). 

Baseado em Spitz & Trudinger (2008) e com adequações autorais para o estado de 
Minas Gerais, são indicadas atividades específicas de cada fase, como por exemplo, a 
preparação dos documentos voltados ao licenciamento ambiental e a implementação dos 
programas socioambientais. São também exemplificadas algumas atividades comuns a todo 
o Ciclo de Vida da Mina: acompanhamento da legislação, monitoramento socioambiental e 
avaliação da conformidade socioambiental do empreendimento. 

 

Figura 15. Ciclo de Vida da Mina e atividades socioambientais. Fonte: adaptado de Spitz & Trudinger (2008). 

Durante o Ciclo de Vida da Mina, podem ser desenvolvidos documentos pertinentes à 
cada fase de licenciamento ambiental, como por exemplo: o Estudo de Impacto Ambiental 
e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o Plano de Controle Ambiental (PCA), o 
Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) e o Plano de Fechamento de Mina (PAFEM). 
Esses documentos, além de instrumentos de gestão socioambiental do empreendimento, 
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devem estar alinhados com a estratégia e as metas associadas aos objetivos para o DS do 
território em que estiver inserido. 

Na Tabela 9, são apresentadas de forma simplificada exemplos de atividades típicas de 
cada etapa do Ciclo de Vida da Mina, bem como exemplos de atividades e estratégias de 
cunho ambiental e social para cada uma. 

Tabela 9. Etapas do Ciclo de Vida da Mina e exemplos de atividades típicas e atividades de cunho 
socioambiental. 

ETAPA DO CICLO DE 
VIDA DA MINA 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES TÍPICAS 
DE MINERAÇÃO 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIOAMBIENTAL 

Exploração 

- Prospecção e pesquisa mineral: 
levantamentos geofísicos, geoquímicos, 
abertura de picadas, abertura de 
estradas de acesso e praças para 
instalação das sondas e alojamentos, 
execução de sondagens. 

- Levantamento de dados de background ou baseline socioambiental 
na região do projeto; 
- Identificação e definição preliminar de estratégias e ações para 
gestão de riscos ambientais e sociais; 
- Definição de diretrizes para a construção de credibilidade junto aos 
órgãos ambientais e às comunidades; 
- Operação dos sistemas de controle ambiental e de monitoramento 
ambiental da etapa de exploração geológica. 

Pré-viabilidade 
- Estudos e planejamento conceitual da 
mina. 

- Elaboração de diagnóstico socioambiental preliminar; 
- Identificação de riscos socioambientais e ao negócio. 

Viabilidade 

- Delineamento da jazida e do plano de 
lavra; 
- Definição do processo de tratamento 
do minério; 
- Definição do Plano Diretor do 
empreendimento. 

- Desenvolvimento do EIA. Cabe chamar a atenção para a conclusão 
do EIA, que deve ser clara com relação à viabilidade socioambiental 
ou não do empreendimento; 
- Desenvolvimento dos projetos conceituais e das ações de controle e 
de monitoramento ambiental; 
- Planejamento do engajamento das partes interessadas; 
- Desenvolvimento de planos e programas voltados à sustentabilidade 
do empreendimento e ao Desenvolvimento Sustentável da região. 

Implantação 

- Desenvolvimento dos projetos básicos 
do empreendimento; 
- Atividades de decapeamento, 
abertura de acessos, preparação das 
frentes de lavra e construção das 
instalações (usinas de beneficiamento, 
barragens de água e de rejeitos, 
oficinas, escritórios). 

- Detalhamento de programas e projetos socioambientais e 
elaboração do Plano de Controle Ambiental no período entre o estudo 
de viabilidade e a etapa de implantação do projeto; 
- Implantação dos programas socioambientais voltados à etapa de 
implantação do empreendimento; 
- Implantação e execução da estratégia socioambiental da empresa; 
- Operação dos sistemas de controle ambiental da etapa de 
implantação; 
- Monitoramento do desempenho dos programas ambientais, sociais 
e de saúde e segurança; 
- Monitoramento das interações da comunidade com a mão de obra 
do empreendimento. 

Operação 

- Formação da cava ou mina 
subterrânea; 
- Operação das unidades de tratamento 
de minério; 
- Disposição de estéril e de rejeitos. 

- Implantação dos planos e programas da etapa de operação, voltados 
à sustentabilidade socioambiental da região de inserção do 
empreendimento; 
- Implantação e execução da estratégia socioambiental da empresa; 
- Operação dos sistemas de controle ambiental e de monitoramento 
ambiental da etapa de operação; 
- Implantação da estratégia de gestão de riscos ambientais e sociais 
durante a operação do empreendimento; 
- Monitoramento das interações da comunidade com a mão de obra 
do empreendimento; 
- Monitoramento do desempenho dos programas ambientais, sociais 
e de saúde e segurança; 
- Nessa etapa, se destaca a elaboração do RADA, documento que 
deverá ser preparado a cada pedido de renovação da licença de 
operação do empreendimento; 
- Detalhamento do PAFEM segundo a legislação, considerando a 
avaliação das alternativas de uso futuro da área após o fechamento. 
(O nível de detalhe do Plano de Fechamento deve ser maior, quanto 
mais o empreendimento estiver próximo do fim da vida útil). 
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ETAPA DO CICLO DE 
VIDA DA MINA 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES TÍPICAS 
DE MINERAÇÃO EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE CUNHO SOCIOAMBIENTAL 

Fechamento 

- Desmontagem e demolição de 
estruturas (planta de beneficiamento, 
pilhas e barragens, oficinas, sistemas de 
controle ambiental, escritórios,); 
- Recuperação de áreas degradadas; – 
Desativação dos sistemas de 
desaguamento de cavas/galerias. 

- Implantação dos programas previstos no PAFEM; 
- Desenvolvimento de planos e programas voltados à sustentabilidade 
socioambiental da área do empreendimento, durante e após o 
fechamento; 
- Operação dos sistemas de controle ambiental e de monitoramento 
ambiental da etapa de fechamento; 
- Monitoramento do desempenho dos programas ambientais e sociais 
na etapa de fechamento. 

Pós-fechamento 

- Recuperação ambiental; 
- Operação dos sistemas de controle 
ambiental e de monitoramento 
socioambiental da etapa de pós-
fechamento. 

- Execução de planos e programas voltados à sustentabilidade 
socioambiental da área do empreendimento pós-fechamento, com 
subsídio ao desenvolvimento de alternativas de renda e serviços para 
a região após o fechamento da mina; 
- Monitoramento do desempenho dos programas ambientais, sociais 
e de saúde e segurança na etapa de pós-fechamento. 

Fonte: baseado em Spitz & Trudinger (2008) e Dias et al. 2013, com adequações e contribuições autorais. 

5.5. Passos básicos principais para a construção do Ciclo de Vida da Mina, 
baseada na perspectiva do Desenvolvimento Sustentável 

Para a construção do Ciclo de Vida da Mina, baseado na perspectiva do 
Desenvolvimento Sustentável são necessários alguns passos fundamentais. 

A abordagem proposta aqui tem como objetivo subsidiar o empreendimento de 
mineração para o seu planejamento e sua estruturação como um personagem importante e 
relevante na história do Desenvolvimento Sustentável do meio em que atua, durante todo 
o seu Ciclo de Vida. Cabe ressaltar que os passos propostos são baseados na estrutura de 
um EIA (eg. TR Geral para elaboração do EIA/RIMA, SEMAD 2018), com contribuições 
autorais. São considerados 6 passos principais: 

 passo 1: conhecer a legislação e as normas ambientais; 

 passo 2: realizar estudos de alternativas locacionais e tecnológicas; 

 passo 3: caracterizar o empreendimento e seus sistemas de controle ambiental em 
todas as suas etapas; 

 passo 4: conhecer as características ambientais e socioeconômicas do território; 

 passo 5: avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos do empreendimento; 

 passo 6: implementar programas e ações socioambientais com foco no 
Desenvolvimento Sustentável durante todo o Ciclo de Vida da Mina. 

A sequência dos passos aqui apresentada consiste em fundamentar e orientar um 
empreendimento de mineração que objetiva o equilíbrio entre a sustentabilidade do seu 
negócio e o Desenvolvimento Sustentável do território no qual está inserido. A ordem dos 
passos é de cunho orientativo. Contudo, a depender de cada situação, alguns passos podem 
ser desenvolvidos de forma concomitante. Além disso, esses passos podem ser 
desenvolvidos e revisitados em todas as etapas de vida do empreendimento. 

Salienta-se que, mesmo de forma genérica, foi dada atenção ao que pode ser aplicável 
ao setor da mineração no estado de Minas Gerais. 
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5.5.1. Passo 1 – Conhecer a legislação e as normas ambientais 

É importante que qualquer empresa de mineração tenha ciência das leis e normas 
aplicáveis na região em que pretende atuar, desde a pesquisa geológica até o fechamento. 

De forma simplificada, chama-se a atenção para dois grupos principais de leis e normas 
de todo o arcabouço legal, que devem ser considerados pelo empreendimento de 
mineração (Figura 16): 

 para o empreendimento: padrões e normas para as emissões, efluentes e resíduos; 
 para o meio ambiente: leis e normas para proteção, conservação, compensação e 

recuperação dos recursos ambientais e sociais do território. 

 

Figura 16. Principais grupos de leis normas da Legislação Ambiental para a Mineração. 

Cabe destacar ainda que a legislação pode ser alterada durante o Ciclo de Vida do 
empreendimento e se faz fundamental o seu acompanhamento pelo empreendedor, bem 
como a execução de adequações pertinentes e aplicáveis às suas atividades e processos. 

O não cumprimento da legislação pode ser danoso para a imagem da empresa, bem 
como para sua sustentabilidade financeira, que pode ser penalizada com multas e custos 
reparadores e ainda com a interdição e suspensão de suas atividades. 

5.5.2. Passo 2 – Realizar estudos de alternativas locacionais e tecnológicas 

No estudo da viabilidade do projeto de mineração, a análise de alternativas locacionais 
deve ser um dos focos principais, quando são avaliados locais para a implantação e operação 
de estruturas relacionadas ao futuro empreendimento. 
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A legislação aplicada à Avaliação de Impacto Ambiental – Resolução CONAMA nº 001 
(CONAMA 1986) e legislações correlatas – específica que sejam consideradas todas as 
alternativas de localização do projeto. 

Quando o empreendedor está desenvolvendo o projeto de mineração, embora haja a 
“rigidez locacional” do corpo de minério, limitando a posição da área de lavra, é importante 
que sejam avaliadas alternativas locacionais para as demais estruturas associadas ao 
empreendimento, considerando-se não somente aspectos técnicos e econômicos, mas 
aspectos ambientais e sociais. É importante que todas as estruturas que fazem parte da mina 
(pilhas de estéril, barragem de rejeitos, unidade de tratamento de minério e outras) sejam 
objeto de análise de alternativas de localização. 

As normas técnicas, os aspectos de engenharia e as características socioambientais 
devem subsidiar a análise e a seleção da alternativa que apresente de forma conjunta: 

 condições de minimização do impacto ambiental passível de existir; 
 maximização dos objetivos econômicos e técnicos. 

DIFERENTES POSSIBILIDADES DE TRAÇADO, SÍTIO E/OU LAYOUT 

DEVEM SER ESTUDADAS! 

A AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DEVE SER BASEADA 

EM CRITÉRIOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS! 

Atualmente, existem metodologias que podem subsidiar a análise de custos versus 
benefícios para alternativas estudadas, que consideram todos os aspectos técnicos, 
econômicos, ambientais, sociais e financeiros. 

Da mesma forma que alternativas locacionais, as alternativas tecnológicas também 
devem ser avaliadas na concepção do empreendimento de mineração, principalmente as 
que se alinharem tanto com a sustentabilidade do empreendimento, quanto com a 
sustentabilidade dos recursos ambientais e sociais. 

O estudo de alternativas tecnológicas deve considerar a maximização de benefícios 
técnicos, econômicos e socioambientais e é importante que sejam utilizadas tecnologias 
“limpas”, sempre que possível. Entende-se por tecnologias “limpas” aquelas que não afetam 
significativamente o meio ambiente (Fernandes et al. 2007, Barreto 2001). 

TECNOLOGIAS “LIMPAS” DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA, 

COM MAIOR RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA, COM MENOS RESÍDUOS 

SÃO CADA VEZ MAIS BEM-VINDAS NA SOCIEDADE ATUAL! 

Muitas melhorias tecnológicas vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas no setor da 
mineração (Fernandes et al. 2007), seja para o tratamento de suas emissões, efluentes e 
resíduos, bem como na redução do consumo de água e de energia. No caso da água, por 
exemplo, é primordial que sejam considerados os processos de maior recirculação e menor 



RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS – MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO 

 

 
Jeber A.& Profeta A.L. 

38 

demanda hídrica nas tecnologias minerais, de forma a se garantir a minimização de conflitos 
de usos das águas no território em que a mineração atua. 

É importante que a busca por tecnologias “limpas” esteja alinhada com as políticas de 
DS, seja na escala do estado e do país ou até mesmo na escala do mercado mundial, que 
cada vez se torna mais exigente, em relação às melhores práticas ambientais e sociais. Cabe 
destacar a preocupação de vários países com a necessidade de se reduzir as taxas de 
emissão de gás carbônico para a atmosfera terrestre, para a minimização das mudanças 
climáticas globais, conforme discutido e debatido em vários eventos mundiais relacionados 
ao tema. 

5.5.3. Passo 3 – Caracterizar o empreendimento e seus Sistemas de Controle 
Ambiental em todas as suas etapas 

É a partir das características de cada etapa do empreendimento, que se torna possível 
a definição de ações de prevenção e a minimização de impactos adversos, a mitigação de 
riscos e passivos e a potencialização dos impactos positivos, para os meios físico, biótico e 
socioeconômico em todas as etapas do empreendimento; a otimização dos custos 
socioambientais e o ganho no valor financeiro agregado ao negócio. Além disso, vale 
ressaltar que, quanto mais planejada e detalhada a caracterização do empreendimento em 
todas as suas etapas, maior é o grau de acerto na previsão e no dimensionamento dos 
sistemas de controle e gestão ambiental de cada etapa. 

Na concepção do projeto de mineração, é de extrema importância a definição de várias 
informações e características do empreendimento, desde a sua localização, acessos e a bacia 
hidrográfica de inserção do projeto, como a mão de obra que será contratada para as 
diversas etapas, os insumos e equipamentos (Tabela 10). Faz-se necessária a definição das 
estruturas e do Plano Diretor do empreendimento, após ter sido avaliada e selecionada a 
melhor alternativa locacional (Passo 2). É fundamental se conhecer todas as atividades que 
serão desenvolvidas em cada etapa, bem como as emissões, efluentes, resíduos e o sistema 
de abastecimento de água e de energia, entre outras informações aplicáveis. 

É a partir dessas características que se pode identificar os aspectos socioambientais 
associados a cada atividade do empreendimento. E é partir da identificação desses aspectos, 
que poderão ser identificados os impactos ambientais (Passo 5). 

Tabela 10. Tópicos principais da caracterização do projeto ou empreendimento de mineração. 
TÓPICOS PRINCIPAIS DA CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE MINERAÇÃO 

Localização, acessos e bacia hidrográfica 
Histórico do empreendimento 
Histórico do licenciamento ambiental e condicionantes das licenças 
Objetivos e justificativas do empreendimento 
Mão de obra direta e indireta de todas as etapas do empreendimento 
Insumos, matérias primas, reagentes de todas as etapas do empreendimento 
Equipamentos de todas as etapas 
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TÓPICOS PRINCIPAIS DA CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE MINERAÇÃO 
Plano Diretor do empreendimento (arranjos) de cada etapa com indicação de cada estrutura: 

- Acessos construtivos 
- Canteiros e pátios 
- Alojamentos 
- Vestiários 
- Refeitórios 
- Restaurantes 
- Sistema de energia elétrica 
- Sistema de abastecimento de água 
- Estação de tratamento de água 
- Sistema de ar comprimido 
- Central de concreto 
- Linha de transmissão 
- Estradas operacionais 
- Portaria e balança 
- Cava 
- Pilha de estéril 
- Postos de abastecimento 
- Oficinas 
- Plantas de tratamento de minério 
- Barragens de rejeitos 
- Barragens de águas 
- Diques de contenção de sedimentos 
- Escritórios administrativos 
- Almoxarifados 
- Área de estocagem e preparo de reagentes 
- Áreas de material de empréstimo 
- Galpão de testemunho de sondagem 
- Laboratório 
- Ambulatório 
- Paiol de explosivos 
- Galpão de produtos 
- Sistemas de controle ambientais 

Descrição de cada estrutura apresentada nos Planos Diretores de cada etapa 
Descrição das atividades de cada etapa: supressão de vegetação; decapeamento da área de lavra, 
execução das obras civis, montagem eletromecânica, lavra a céu aberto, lavra subterrânea, disposição de 
estéril, pilha temporária de minério, beneficiamento do minério, transporte de produtos, entre outras 
atividades 
Cronograma de cada etapa do empreendimento 
Fonte: baseado em TRs de EIA/RIMA diversos. 

5.5.3.1. Os Sistemas de Controle Ambiental 

Os sistemas de controle ambiental devem fazer parte da concepção da engenharia do 
empreendimento de mineração em todas as suas etapas. 

É FUNDAMENTAL QUE A CONCEPÇÃO 

DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAIS ESTEJA ASSOCIADA 

DE FORMA INTRÍNSECA À CONCEPÇÃO DE TODO 

O PROJETO DE MINERAÇÃO! 

A concepção das características do empreendimento não pode ser desenvolvida sob 
diretrizes de cunho exclusivamente voltado à produção de minério e ao negócio de 
mineração, mas é necessário se considerar processos e estruturas voltadas ao controle e/ou 
tratamento de emissões atmosféricas, efluentes líquidos, resíduos sólidos, ruídos e 
vibrações, e sedimentos. 
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Os sistemas de controle devem garantir que o lançamento das emissões, efluentes e 
resíduos no meio ambiente estejam de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação 
e normas técnicas vigentes. 

Na Figura 17, apresenta-se de forma esquemática a concepção de um sistema de 
controle ambiental associado ao empreendimento. Para cada tipo de emissões, efluentes e 
resíduos podem ser consideradas estruturas que possibilitam o tratamento e controle dos 
mesmos, para que sejam descartados no meio ambiente de acordo com as normas e 
padrões ambientais estabelecidos pela legislação. De forma prática, cada conjunto (geração 
+ estruturas + padrões ambientais) pode possuir o seu sistema de controle específico. 

 

Figura 17. Representação esquemática do sistema de controle ambiental para o empreendimento de 
mineração. 

Os sistemas de controle ambiental que podem ser adotados em empreendimentos de 
mineração são diversos, dentre os quais, destacam-se: 

a) Sistema de controle de efluentes líquidos: 

Os efluentes líquidos podem ser gerados em: canteiros de obras, refeitórios, escritórios 
e banheiros químicos; como também na drenagem pluvial de acessos, de áreas de lavra e 
de áreas industriais. 

Para esses efluentes, podem ser adotadas estruturas de controle (Tabela 11, Figura 18), 
as quais devem estar de acordo com as normas legais. 

Tabela 11. Exemplo de estruturas de controle de efluentes líquidos. 
ESTRUTURAS DE CONTROLE DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

- Para o controle de efluentes sanitários, podem ser instaladas fossas sépticas, 
bem como estações de tratamento de esgotos (ETEs); 

- Os efluentes líquidos gerados nos banheiros químicos podem ser recolhidos por 
caminhão limpa-fossa e encaminhados para ETEs; 

- Para o controle de águas nos acessos e áreas de lavra podem ser previstos 
adequados sistemas de drenagem (leiras, canaletas etc.). 
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Figura 18. Exemplos de estruturas de controle de emissões de efluentes líquidos. a) Fossa séptica 
biodigestora (Renan Alcantara – Embrapa); b) Baias de contenção de efluentes na área de tanques aéreos de 

armazenamento de combustível (acervo dos autores); c) Banheiro químico (Evelyn Simak – CC BY-SA 2.0). 
Acessos em 1/10/2018. 

b) Sistema de controle de sedimentos: 

A geração de sedimentos pode ocorrer pelas movimentações de solo e rocha durante 
a supressão de vegetação, terraplenagem, decapeamento, abertura de acessos, na operação 
das áreas de lavra (cavas), na disposição de estéril (pilha de estéril), em áreas de estocagem 
de minério, entre outras atividades. 

Nesse caso, podem ser adotadas estruturas de controle para minimizar a dispersão dos 
sedimentos (Tabela 12, Figura 19), as quais devem estar de acordo com as normas legais. 

Tabela 12. Exemplo de estruturas de controle de sedimentos. 
ESTRUTURAS DE CONTROLE DE SEDIMENTOS 

- Para a contenção de sedimentos nas áreas de mineração, podem ser adotadas 

leiras, “sumps” (bacias escavadas), bem como podem ser construídas estruturas, tais 
como os diques de contenção de sedimentos; 

- A revegetação é uma ação importante para evitar processos erosivos e o 
carreamento de sedimentos das áreas de lavra e de pilhas de estéril. 

 

Figura 19. Exemplos de estruturas de controle de sedimentos. a) Sump em área de lavra (cava); b) Dique de 
contenção de sedimentos (água serve para abastecer os caminhões pipa, para aspersão das vias); c) Dique de 

contenção de sedimentos. Fotos: acervo dos autores. 

c) Sistema de controle de ruídos e vibrações: 

A geração de ruídos pode ocorrer, por exemplo, em canteiro de obras, nas áreas de 
lavra e nas plantas de tratamento de minério, em função do trânsito de pessoas, máquinas 
e veículos. As vibrações podem ser geradas durante as operações de lavra, em função da 
utilização de explosivos. 

https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/3347001/fossa-septica-biodigestora---lanapre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_toilet_hut_-_geograph.org.uk_-_608011.jpg
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Para esses problemas, existem estruturas de controle (Tabela 13 e Figura 20) que visam 
o monitoramento e minimização dos ruídos e vibrações, as quais devem seguir 
recomendações e padrões legais. 

Tabela 13. Exemplo de estruturas de controle de ruídos e vibrações. 
ESTRUTURAS DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

- Para o controle de ruídos, podem ser realizadas manutenções preventivas nos 
veículos e máquinas nas oficinas; 

- Para o controle das vibrações, podem ser adotadas uma série de procedimentos 
para a utilização de explosivos, incluindo o dimensionamento de um adequado 
plano de fogo; 

- Alguns equipamentos podem ser usados para medir o nível de ruídos e as 
vibrações no meio ambiente. 

 

Figura 20. a) Exemplo de estrutura para avaliação de ruídos (CC BY-SA 4.0); b) Exemplo de estrutura para 
avaliação de vibrações (Seismology Research Centre). Acessos em 1/10/2018 

d) Sistema de controle de emissões atmosféricas: 

As emissões de material particulado e gases são geradas, por exemplo, nas atividades 
de terraplenagem, decapeamento da cava, execução da lavra e tráfego de veículos por 
acessos não pavimentados. Cita-se também a geração de fuligem dos veículos e 
equipamentos movidos a diesel. 

Para essas emissões, existem estruturas de controle (Tabela 14 e Figura 21) que podem 
ser adotadas com o objetivo de se minimizar as emissões, de forma a atender as orientações 
e normas legais. 

Tabela 14. Exemplo de estruturas de controle de emissões atmosféricas. 
ESTRUTURAS DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

- Para o controle das emissões de material particulado pode ser realizada a aspersão de água nos acessos e áreas de lavra com a 
utilização de caminhões-pipa; 

- Aspersores fixos instalados nos acessos; 

- O controle de emissões de gases de combustão pode ser feito através da manutenção preventiva dos equipamentos e veículos; 

- Na mina, o controle das emissões atmosféricas das atividades de detonação de explosivos pode ser realizado com a injeção de 
água durante a furação primária e secundária para o desmonte a fogo; 

- Para o controle de fumaça preta, é importante que seja realizado o monitoramento em todos os veículos, caminhões e 
equipamentos que circulam na área de mineração. Pode ser utilizada a Escala Ringelmann (impressa). A partir do resultado deste 
monitoramento, os veículos fora do padrão devem ser direcionados à manutenção. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Son%C3%B2metre._Qualitat_Ac%C3%BAstica.JPG
http://www.src.com.au/construction-vibration-monitoring/
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Figura 21. Exemplos de estruturas de controle de emissões de material particulado. a) aspersão de vias com 
caminhão pipa (acervo dos autores); b) aspersão de vias com aspersores fixos; c) aspersão em pilhas de 

minério com aspersores fixos. Fotos b e c: IRRICOM, acessos em 1/10/2018. 

e) Sistema de controle de resíduos sólidos: 

Os resíduos sólidos são gerados em escritórios, refeitórios, restaurantes, ambulatórios, 
oficinas, áreas de lavra e de tratamento de minério. Como exemplos desses resíduos, têm-
se: papel, plástico, borracha, sucatas metálicas, resíduo comum / não reciclável, resíduos 
eletroeletrônicos, resíduos orgânicos, óleo usado, resíduo contaminado com óleo e graxa, 
resíduo perigoso não oleoso, entre outros. 

Para esses resíduos, podem ser implementadas estruturas de controle (Tabela 15) 
criando uma cultura ambiental dentro do empreendimento, como a coleta seletiva, por 
exemplo (Figura 22), e garantindo alternativas seguras de destinação desses resíduos, de 
acordo com as normas legais. 

Tabela 15. Exemplo de estruturas de controle de resíduos sólidos. 
ESTRUTURAS DE CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

- Para o armazenamento temporário dos resíduos gerados, podem ser estruturados 
locais apropriados, onde os resíduos são acondicionados em coletores conforme 
definido na Resolução CONAMA nº 275 (CONAMA 2001), que estabelece os 
padrões de cores de coleta seletiva de resíduos; 

- A destinação final (reciclagem, coprocessamento, incineração, compostagem, 
aterro sanitário) deve ser submetida aos licenciamentos ambientais pertinentes. 

 

Figura 22. a) Código de cores para diferentes tipos de resíduos sólidos, de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 275/2001; b) Exemplo de uso das cores na coleta de resíduos sólidos (Ministério da Saúde, 

acesso em 1/10/2018). 

f) Sistema de controle de resíduos de lavra (estéreis) e de tratamento de minério 
(rejeitos): 

Segundo o IBRAM (2016), como indústria, a mineração possui particularidades que a 
diferenciam de outros setores produtivos. No caso da geração de resíduos, cita-se as 
características distintas no dimensionamento para cada tipologia mineral, bem como nas 

http://www.irricom.com.br/images/mineracao/aspersao-estradas/Imagem9.jpg
http://www.irricom.com.br/images/mineracao/pilhas-minerio/Imagem11.jpg
https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/5190485370/in/photolist-8UEAt5
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especificidades desses resíduos em relação àqueles gerados pelos demais segmentos. Na 
geração de resíduos da mineração, destacam-se: 

 estéreis – resíduos sólidos de extração; 
 rejeitos – resíduos sólidos do tratamento/beneficiamento de minério. 

No Brasil, o controle e a destinação adequada dos estéreis e rejeitos deve obedecer ao 
processo de licenciamento ambiental (individual ou em conjunto com a lavra) e deve estar 
em conformidade com a NRM 19, que trata sobre ‘Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos’ 
(DNPM 2001), e com as normas técnicas específicas. Alguns exemplos de estruturas de 
controle ambiental para esses resíduos podem ser verificados na Tabela 16, sendo as duas 
mais comuns: a barragem de rejeito (Figura 23a) e a pilha de estéril (Figura 23b). 

Tabela 16. Conceitos de estéreis e rejeitos e exemplos de estruturas de controle de resíduos de lavra 
(estéreis) e de tratamento de minério (rejeitos). 

RESÍDUOS DA LAVRA 
E DO TRATAMENTO 

DE MINÉRIO 
CONCEITOS 

ESTRUTURAS DE CONTROLE DE ESTÉREIS  
E DE REJEITOS: 

Estéreis 

- Os estéreis são constituídos de rochas que 
precisam ser retiradas para que se possa viabilizar a 
extração do minério do subsolo. Diferentemente do 
minério, os estéreis não possuem valor econômico; 

- Os estéreis são considerados resíduos da etapa de 
lavra da mina e têm de ser dispostos em local 
adequado e de forma controlada, segundo projeto 
licenciado e de acordo com as normas técnicas 
pertinentes; 

- É importante que as características físicas e 
químicas dos estéreis sejam bem conhecidas, para 
se prever, caso necessário, estruturas de controle e 
tratamento dos efluentes gerados e se evitar 
futuramente a contaminação de solos e águas do 
local de sua disposição. 

- Geralmente, os estéreis da mina são dispostos em 
“pilhas de estéril”. Essas pilhas devem ser 
concebidas segundo limites de estabilidade 
seguros, com sistemas de drenagem adequados; 

- Na medida em que as pilhas vão sendo 
construídas, os taludes podem ser revegetados, de 
forma a se evitar processos erosivos e carreamento 
de sedimentos para os cursos de água, bem como, 
possibilitar a integração futura da mesma à 
paisagem local; 

- Os estéreis também podem ser dispostos em cavas 
de minas a céu aberto e em minas subterrâneas, em 
locais já exauridos pela lavra; 

- A gestão das estruturas de disposição de estéreis 
deve ser criteriosa, durante todo o Ciclo de Vida da 
Mina, até o seu fechamento. 

Rejeitos 

- Os rejeitos são gerados no beneficiamento, que é 
a etapa de tratamento do minério onde se pretende 
fazer a concentração do minério, ou seja, quando se 
separa o material que tem valor econômico 
(minério) dos materiais que não possuem tal valor 
(denominados rejeitos); 

- Normalmente, os rejeitos são gerados nas usinas 
de tratamento em forma de polpa e não podem ser 
dispostos no meio ambiente sem controle. Os 
rejeitos têm de ser dispostos em local adequado e 
de forma controlada, segundo projeto licenciado e 
de acordo com as normas técnicas pertinentes; 

- É importante que as características físicas e 
químicas dos rejeitos sejam bem conhecidas para se 
prever, caso necessário, estruturas de controle e 
tratamento dos efluentes gerados e se evitar 
futuramente a contaminação do solo e da água no 
local de sua disposição. 

- Os rejeitos podem ser dispostos em estruturas 
denominadas “barragens de rejeitos” e “pilhas de 
rejeitos”, ou ainda em cavas e minas subterrâneas, 
inclusive com associação de estéreis; 

- As barragens, forma mais comum de disposição de 
rejeitos, devem ser concebidas com base em 
projetos de engenharia e monitoramentos 
tecnicamente rigorosos, construídas e operadas sob 
critérios de estabilidade e segurança; 

- A gestão das estruturas de disposição de rejeitos 
deve ser criteriosa, durante todo o Ciclo de Vida da 
Mina, até o seu fechamento. 

Fonte: adaptado de Fundação Alexander Brandt (2012). 
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Figura 23. a) Exemplo de barragem de rejeito (ANM, acesso em 1/10/2018); b) Exemplo de pilha de estéril 
(acervo dos autores). 

5.5.4. Passo 4 – Conhecer as características ambientais e socioeconômicas do 
território 

Como visto anteriormente, a atividade de mineração em Minas Gerais tem papel 
relevante em toda a sua história passada e presente, e certamente, terá no futuro, tendo em 
vista a riqueza de recursos minerais do estado. 

Além de todo o potencial mineral, o território mineiro também apresenta riquezas e 
especificidades ambientais e sociais, que devem ter sua sustentabilidade garantida, por meio 
de uma convivência com a atividade de mineração que tenha como foco o DS nesse 
território (Figura 24). 

Considerando-se que o estado possui uma importante diversidade em termos físicos, 
bióticos e socioeconômicos, que precisam ter sua sustentabilidade presente e futura 
garantida, é necessário e fundamental que os fatores ambientais sejam bem conhecidos 
pelo empreendedor, preferencialmente antes da implantação da mina, por meio de estudos 
e elaboração de diagnósticos ambientais e socioeconômicos. 

Cabe dizer que, para cada empreendimento, é necessário que sejam definidas as áreas 
de estudo para a elaboração dos diagnósticos. A definição dos limites dessas áreas deve 
levar em conta a alocação das estruturas do empreendimento, a bacia hidrográfica e as sub-
bacias onde se pretende implantar e operar essas estruturas, bem como os municípios e 
comunidades que podem ter influência das atividades da mina. 

A identificação e a caracterização dos fatores ambientais de uma dada região permite 
a elaboração do seu diagnóstico socioambiental. Além disso, a análise integrada desses 
fatores, considerando-se sua interação e interdependência, pode dar informações relevantes 
sobre a qualidade ambiental e social da área de estudo, ou seja, do território onde se 
pretende minerar e onde se busca o DS. 

Para cada compartimento do meio ambiente, existem fatores ambientais que devem 
ser estudados para a elaboração da caracterização do diagnóstico ambiental e social 
(Tabela 17). 

http://www.anm.gov.br/ministro-de-minas-e-energia-visita-mina-de-ouro-em-sabara-mg/3.jpg
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Figura 24. Características gerais dos meios físico, biótico e socioeconômico do Estado de Minas Gerais. 
a) Serra do Rola Moça (Conheça Minas); b) Rio São Francisco em Pirapora (CC BY-SA 4.0); c) Lobo Guará, 

Serra da Canastra (CC BY-SA 4.0); d) Beija-flor-de-gravata-verde, Serra do Cipó (CC BY-SA 4.0); e) Canyon de 
Furnas, Capitólio (CC BY-SA 4.0); f) Parque Estadual do Rio Doce (CC BY-SA 3.0); g) Gruta da Lapinha, Parque 

Estadual do Sumidouro (acervo dos autores); h) Paisagem do Vale do Jequitinhonha, Pedra Azul (Conheça 
Minas); i) Campos rupestres, Serra da Canastra (CC BY-SA 3.0); j) Café Arábica, Matipó (CC BY-SA 3.0); 
k) Queijos do Serro (Conheça Minas); l) Cidade Histórica de Ouro Preto (CC BY-SA 3.0). Acessos em 

1/10/2018. 

Tabela 17. Fatores ambientais segundo o Termo de Referência Geral para elaboração do EIA/RIMA. 
COMPARTIMENTOS DO 

MEIO AMBIENTE FATORES OU VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

Meio físico 
Clima, qualidade do ar, ruído, pedologia, geomorfologia, geologia, geoespeleologia, 
recursos hídricos (hidrologia, hidrogeologia e qualidade das águas). 

Meio biótico Flora e fauna terrestre; flora e fauna aquática. 

Meio socioeconômico 
Dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, uso da água, nível de vida, estrutura 
produtiva e de serviços, organização social, patrimônio natural e cultural. 

Fonte: TR Geral para elaboração do EIA/RIMA (SEMAD 2018). 

http://www.conhecaminas.com/2017/07/14-serras-de-minas-veja-e-conheca-parte.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_s%C3%A3o_francisco.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lobo_Guar%C3%A1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beija-flor-de-gravata-verde_(Augastes_scutatus).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canyons_de_Furnas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PE_Rio_Doce_MG.jpg
http://www.conhecaminas.com/2017/01/conheca-10-pacatas-e-charmosas-cidades.html
http://www.conhecaminas.com/2017/01/conheca-10-pacatas-e-charmosas-cidades.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campos_Rupestres_da_Serra_da_Canastra.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoffeeDetail.jpg
http://www.conhecaminas.com/2016/10/descoberto-por-acaso-o-queijo-hoje-e.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oup-practir.jpg
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Dentre os aspectos relacionados aos estudos do território minerador, dois devem ser 
destacados: a ‘água e a bacia hidrográfica’ e as ‘áreas de proteção e conservação ambiental’. 

5.5.4.1. A água e a bacia hidrográfica 

No que diz respeito especificamente aos recursos hídricos, o conhecimento de suas 
características e comportamentos pelo empreendedor de mineração (Figura 25), é de 
extrema importância, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, sejam recursos 
superficiais ou subterrâneos, pois durante todo o Ciclo de Vida da Mina, e como usuária, a 
mineração pode interferir de alguma forma nesses recursos. 

 

Figura 25. Exemplos de amostragens para análise da qualidade das águas superficiais. Fotos: a) Joanna 
Thamke, USGS; b) USGS e c) USGS. Acessos em 1/10/2018. 

Minas Gerais é um estado privilegiado em termos de recursos hídricos, em relação a 
outros estados brasileiros, sendo banhado por importantes bacias hidrográficas (Figura 26). 
Os recursos hídricos dessas bacias devem ser foco de uma gestão responsável, tanto pela 
mineração quanto pelos demais usuários. 

A unidade de bacia hidrográfica deve ser considerada nos estudos ambientais, tendo 
em vista que a água é de importante valor social, cultural, ambiental e econômico, e deve 
ser um recurso compartilhado. A água é um direito humano básico e um requisito 
fundamental para ecossistemas saudáveis, os quais são vitais para uma vida sustentável na 
Terra (Hodge in ICMM 2015a). 

Na mineração, como destaca o ICMM (2015a), a água é um recurso crítico para a prática 
dessa atividade, sendo empregada em praticamente todos os processos: tratamento de 
minério, controle de poeira, geração de energia, consumo humano etc. Sendo assim, é 
fundamental que se tenha a compreensão de todas as questões hídricas referentes à bacia 
e se busque soluções que atendam tanto ao negócio da mineração, como os demais 
usuários que vivem nas comunidades, na área de operação da mina. Além disso, é essencial 
que se reconheça a necessidade da água para sustentar os ecossistemas funcionais locais. 

A publicação ‘Guia Prático de Gestão de Água Captada para as Indústrias de Mineração 
e Metalurgia’ (ICMM 2015a) traz uma abordagem da bacia hidrográfica como unidade de 
gestão de riscos e impactos, relacionados aos recursos hídricos. 

https://www.usgs.gov/media/images/usgs-contract-scientist-taking-water-sample
https://www.usgs.gov/media/images/usgs-contract-scientist-taking-water-sample
https://www.usgs.gov/media/images/water-sample-collection-stream
https://www.usgs.gov/media/images/usgs-scientist-collecting-water-quality-samples-carson-river


RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS – MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO 

 

 
Jeber A.& Profeta A.L. 

48 

 

Figura 26. Bacias Hidrográficas do estado de Minas Gerais. Fonte: adaptado de IDE-Sisema (2018a). 

5.5.4.2. Áreas de proteção e conservação ambiental 

Um outro aspecto, que deve ser levado em consideração nos estudos do território, é a 
existência das Unidades de Conservação. Essas áreas possuem características naturais 
relevantes e são criadas a partir da aplicação da legislação ambiental. Refletem a 
preocupação com a conservação ou a preservação, tanto da biodiversidade faunística e 
florística como das características físicas do ambiente. As unidades estão sujeitas a um 
arcabouço legal, que determina sua forma de gestão e os tipos de usos que são ou não 
permitidos. 

A Lei nº 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), proíbe expressamente a atividade mineral nas Unidades de Conservação 
de proteção integral e prevê regras para a pesquisa e lavra nas unidades de uso sustentável. 
As Unidades de Conservação de uso sustentável têm como objetivo “compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. No 
entanto, apesar de serem de uso sustentável, a atividade mineral não é permitida na Reserva 
Extrativista (Brasil 2000c). 

Em Minas Gerais, as Unidades de Conservação ocupam uma área de aproximadamente 
57.908 km², de acordo com dados do IDE-Sisema (2018b, Figura 27). Essa área exclui as 
sobreposições existentes entre os diferentes tipos de unidades e as partes que ultrapassam 
os limites do estado. 
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Figura 27. Unidades de Conservação do estado de Minas Gerais. Fonte: adaptado de IDE-Sisema 2018b. 

As Unidades de Conservação existentes no território mineiro possuem diferentes tipos 
de usos (Tabela 18). Em termos numéricos, a maior parte das unidades é de categoria 
municipal, em segundo lugar tem-se as unidades estaduais e por último as federais. Cabe 
destacar o número expressivo de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

Na Figura 28, observa-se a distribuição percentual das Unidades de Conservação, em 
termos de área ocupada por grupo de uso, excluindo-se as sobreposições e considerando-
se a ordem de importância na contabilização da área: proteção integral, uso sustentável e 
outros. Pode se ver que a maior parte é de uso sustentável (70%) e em segundo lugar estão 
as de proteção integral (22%). Nas de proteção integral, com base nos dados do IDE-Sisema 
(2018b), mais de 50% do território ocupado está em área do bioma Cerrado e, no caso do 
bioma da Mata Atlântica, pouco mais de 20%, desconsiderando-se os casos em que se 
registra os dois biomas. 
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Tabela 18. Unidades de Conservação em Minas Gerais e tipos de usos. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM MG TIPOS DE USOS 

Unidades de Conservação Federais 
19, sendo 11 de proteção integral (Estação Ecológica, Parque Nacional e 
Reserva Biológica), 8 de uso sustentável (Área de Proteção Ambiental – APA, 
Floresta Nacional – FLONA e Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS). 

Unidades de Conservação Estaduais 

117, sendo 75 de proteção integral (Estação Ecológica, Monumento Natural, 
Parque e Reserva Biológica e Refugio de Vida Silvestre), 20 de uso sustentável 
(Área de Proteção Ambiental – APA, Floresta Estadual – FLOE e Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável – RDS) e 22 outros (Área de Proteção Especial – 
APE). 

Unidades de Conservação Municipais 
182, sendo 37 de proteção integral (Estação Ecológica, Monumento Natural, 
Parque e Reserva Biológica), 143 de uso sustentável (Área de Proteção 
Ambiental – APA) e 2 outros (Área de Proteção Especial – APE). 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 

267 RPPNs, de uso sustentável. 

Fonte: IDE-Sisema (2018b). 

 

Figura 28. Distribuição percentual das Unidades de Conservação em Minas Gerais, por tipo de uso. Fonte: 
IDE-Sisema (2018b). 

Destaca-se como exemplo de APA, a APA SUL RMBH. O Decreto nº 35.624/1994 
declara como área de proteção ambiental a região situada nos municípios de Belo Horizonte, 
Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos e Rio Acima, sob a denominação 
de APA SUL RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais 1994). A lei 13.960, 
de 26 de julho de 2001 acrescentou os municípios de Barão de Cocais, Catas Altas, Mário 
Campos e Sarzedo à região da APA SUL RMBH, aumentando a área de proteção ambiental 
(Minas Gerais 2001). 

Segundo o Plano Nacional de Mineração 2030 (MME 2011), existem vários exemplos 
de sucesso da convivência da atividade mineral em Áreas de Preservação Ambiental (APA) e 
Florestas Nacionais (FLONA). Um desses casos é a mineração praticada na Floresta Nacional 
de Carajás, no estado do Pará. Em aproximadamente três décadas, se observa que, no 
entorno da Unidade de Conservação, a atividade antrópica praticamente eliminou toda a 
floresta nativa existente e o que restou foram as áreas protegidas da Floresta Nacional de 
Carajás, onde se desenvolve a atividade de mineração. Além desse exemplo, pode-se 
destacar outros exemplos de convivência da mineração em áreas especialmente preservadas 
de Mata Atlântica, onde estão vigentes manifestos de mina, em Minas Gerais: a mineração 
de bauxita em Poços de Caldas (MG), a mineração de nióbio em Araxá (MG). 
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5.5.5. Passo 5 – Avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos do 
empreendimento 

A atividade de mineração, que tem como objetivo o DS, deve identificar e analisar 
todos os seus impactos, nos meios físico, biótico e socioeconômico, de forma que sejam 
adotadas as ações e medidas para a minimização e mitigação dos impactos negativos e a 
potencialização dos impactos positivos, durante todo o Ciclo de Vida da Mina. 

É sabido que a indústria da mineração, juntamente com as demais indústrias da cadeia 
produtiva, agrega renda e emprego e gera benefícios econômicos e sociais (Figura 29), tais 
como: fornecimento de insumos minerais para a sociedade, alteração dos níveis de renda, 
de emprego e tributos, aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), participação 
no desenvolvimento da economia local e regional, e ampliação de redes produtivas, entre 
outros. 

 

Figura 29. Impactos benéficos da indústria da mineração e sua cadeia produtiva. Fonte: Corrêa 2010. 

Como destaca Corrêa (2010), o Desenvolvimento Sustentável do território minerador 
deve ser resultante dos benefícios econômicos e sociais gerados pela mineração, aliados à 
sustentabilidade socioambiental do meio, em conjunto com as demais atividades e setores 
econômicos, governamentais e sociais (Figura 30). 

 

Figura 30. Os benefícios da mineração e alcance do Desenvolvimento Sustentável. Fonte: Corrêa 2010. 
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5.5.5.1. Exemplos de impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico 

Os impactos nos recursos socioambientais são pertinentes a qualquer 
empreendimento de mineração, sejam negativos ou positivos, e devem ser avaliados, 
conforme preconiza a legislação ambiental. 

Com o conhecimento da legislação ambiental, a caracterização do empreendimento e 
o diagnóstico socioambiental do território, é possível que sejam avaliados os impactos e 
delimitadas as suas áreas de influência, para cada etapa do Ciclo de Vida da Mina. 

O EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO 
QUE NÃO TEM SEUS IMPACTOS BEM AVALIADOS, 
PODE GERAR INÚMEROS E VARIADOS PASSIVOS 

SOCIAIS E AMBIENTAIS! 

No estado de Minas Gerais, o cadastro de áreas impactadas pela mineração é uma 
exigência estabelecida pela DN COPAM nº 144 (COPAM 2009).  

Como referência e para efeito de análise, os impactos podem ser classificados, 
conforme apresentado o TR Geral para elaboração do EIA/RIMA (SEMAD 2018): 

 impactos diretos e indiretos; 
 impactos benéficos e adversos; 
 impactos temporários, permanentes e cíclicos; 
 impactos imediatos, a médio e longo prazos; 
 impactos reversíveis e irreversíveis; 
 impactos locais, regionais e estratégicos. 

A identificação, a valoração e a interpretação da importância dos prováveis impactos 
ambientais nas fases de planejamento, de implantação, de operação e de desativação do 
empreendimento devem ser realizadas para cada meio (físico, biótico e socioeconômico). 

A avaliação de impacto ambiental deve ser realizada de forma responsável e criteriosa, 
preferencialmente, por especialistas nos vários temas e disciplinas. Normalmente, essa 
avaliação é feita de forma compartimentada para cada meio. No entanto, para que se 
alcance os objetivos do DS, é preciso que essa avaliação também seja integrada, com ênfase 
na sinergia de todos os impactos, durante todo o Ciclo de Vida da Mina e focando-se a 
sustentabilidade dos recursos socioambientais da região. 

O EIA É UM DOCUMENTO ELABORADO PARA SE ATESTAR A VIABILIDADE OU A 
INVIABILIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO, A PARTIR DA ANÁLISE DOS 

IMPACTOS, CONJUGADA COM A PROPOSTA DE MEDIDAS E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. 

O EIA DO EMPREENDIMENTO DEVE SER UM INSTRUMENTO QUE FUNDAMENTE A SUA 
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL MAS, SOBRETUDO, DEVE SER UMA BASE DE PARTIDA PARA 

A SUA ATUAÇÃO, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO 
EM QUE ATUARÁ, DESDE O INÍCIO ATÉ O SEU FECHAMENTO.  

O EIA PODE E DEVE SER REVISITADO DURANTE TODO O CICLO DE VIDA!!! 
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Os impactos associados às atividades de mineração para cada meio são diversos: 

a) Exemplos de impactos no meio físico: 

 alteração da qualidade do ar: decorrente da emissão de material particulado 
(poeira) proveniente de veículos e do arraste do vento nas áreas expostas e da 
emissão de gases de combustão provenientes de equipamentos, máquinas e 
veículos; 

 alteração do nível de ruídos: as atividades geradoras da alteração dos níveis 
acústicos são relacionadas à supressão de vegetação, terraplenagem, obras civis, 
montagem eletromecânica, movimentação de pessoas e equipamentos; 

 alteração do relevo e da paisagem: as alterações podem ocorrer devido às 
atividades de terraplenagem, de decapeamento da cava, das atividades de lavra, 
formação de pilhas de estéril e de minério, disposição de rejeitos e de formação 
de barragens para a captação de água, construção de instalações administrativas 
e de beneficiamento de minério (planta de tratamento); 

 alteração da dinâmica hídrica superficial: o regime hidrológico é o regime natural 
da quantidade de água que flui em determinada região durante as estações do 
ano. Ele pode ser modificado em decorrência da remoção da cobertura vegetal; 
geração de áreas de concentração de escoamento superficial; compactação de 
áreas; criação de reservatórios, barragens, diques e obstáculos hidráulicos; geração 
de áreas lavradas, pilhas de estéril; e a pela própria utilização do recurso hídrico; 

 alteração da dinâmica hídrica subterrânea: este impacto é consequência das 
atividades relacionadas à lavra, disposição de estéril e de minério, enchimento das 
barragens de rejeitos e de água, rebaixamento de nível de água subterrâneo, as 
quais se correlacionam aos aspectos ambientais de remoção da cobertura vegetal, 
compactação de solos, impermeabilização de áreas e criação de obstáculos 
hidráulicos; 

 alteração da qualidade das águas superficiais: decorrente da geração de 
sedimentos; da remoção da cobertura vegetal; da geração de efluentes líquidos, 
oleosos e de resíduos. Esses aspectos são correlacionados às atividades de: 
terraplenagem, implantação de infraestrutura de apoio e obras civis, 
beneficiamento e transporte de minério, estocagem e abastecimento de óleo 
combustível, disposição de resíduos sólidos e armazenamento de materiais 
descartáveis e orgânicos; 

 alteração da qualidade das águas subterrâneas: pode acontecer a partir das 
atividades de disposição de estéril do minério; operação da barragem de rejeitos; 
abastecimento de veículos e equipamentos; manutenção de veículos e 
equipamentos. Essas atividades se correlacionam aos aspectos ambientais de 
geração de sedimentos, efluentes líquidos e efluentes oleosos. 

b) Exemplos de impactos no meio biótico: 

 impactos sobre a flora terrestre: eliminação de espécies e redução nas populações 
vegetais, decorrentes da supressão de vegetação nas atividades de implantação e 
operação da mina. Na fase de fechamento, esse impacto pode ser revertido, com 
a revegetação e recuperação das áreas; 
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 impactos sobre a fauna terrestre: afugentamento, declínio populacional da fauna, 
perda da riqueza e biodiversidade da fauna, resultantes dos impactos na flora, no 
nível de ruídos, entre outros. Na fase de fechamento, com a recuperação da 
vegetação, esse impacto pode ser minimizado; 

 impactos sobre a flora e fauna aquáticas: redução do número de indivíduos das 
populações e perda de espécies da flora e da fauna, decorrentes da alteração da 
qualidade da água, da geometria de corpos d’água, entre outras alterações 
geradas pela implantação e operação da mina. Na etapa de fechamento, esses 
impactos podem ser minimizados, com o restabelecimento da qualidade das 
águas. 

c) Exemplos de impactos no meio socioeconômico: 

 alteração do nível de emprego: abertura de postos de trabalho e contratação de 
fornecedores nas etapas de implantação e operação; 

 alteração nos níveis de renda: o empreendimento demanda mobilização de mão 
de obra, com a consequente geração de empregos e o decorrente pagamento de 
salários, alterando os níveis de renda e levando a reflexos positivos sobre a 
economia, devido ao aumento do poder aquisitivo; 

 dinamização da economia local e regional: ocorre por meio do incremento da 
cadeia produtiva, da circulação de renda, da geração de novas necessidades e 
demandas, entre outros fatores econômicos. Isso se dá em função da demanda 
por insumos e serviços, com o aumento do faturamento e com a geração de 
oportunidades e novos negócios; 

 alteração na arrecadação financeira municipal: a demanda por insumos e serviços 
para a instalação e operação implica no recolhimento de tributos. Os 
recolhimentos acarretam um incremento nas receitas dos municípios que têm 
direito legal ao recebimento da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais); 

 comprometimento de bens constituintes dos patrimônios histórico, arqueológico 
e paleontológico: a supressão de cobertura vegetal e a terraplenagem levam à 
alteração, em maior ou menor grau, de camadas superficiais do solo, que podem 
eliminar sítios arqueológicos e paleontológicos. Poeiras e vibrações podem levar a 
alterações em constituintes do patrimônio histórico; 

 alteração na infraestrutura básica: com o aumento do fluxo migratório e o 
consequente incremento populacional na região do empreendimento, pode 
ocorrer uma pressão sobre a infraestrutura básica e sobre equipamentos e serviços 
sociais. 

Na etapa de fechamento, em função do término das atividades, alguns impactos 
positivos podem ser perdidos, como postos de trabalho, bem como o encerramento dos 
contratos com os fornecedores e a diminuição da demanda por serviços e produtos. 

Ressalta-se que cada empreendimento deve ter sua própria avaliação de impacto 
ambiental, bem como devem ter definidas as ações e medidas necessárias para seu controle, 
mitigação e compensação, no caso dos negativos, ou para sua potencialização, no caso dos 
positivos. Essas ações e medidas podem ser agrupadas em Planos e Programas Ambientais 
e Sociais. 
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5.5.6. Passo 6 – Implementar programas e ações socioambientais com foco no 
Desenvolvimento Sustentável durante todo o Ciclo de Vida da Mina 

A partir da avaliação dos impactos ambientais, são definidos conjuntos de ações e 
medidas para mitigar e minimizar os impactos negativos e promover e potencializar aqueles 
positivos. Essas ações e medidas podem ser agrupadas em planos e programas ambientais 
e sociais. 

É usual os planos e programas serem elaborados em nível conceitual na fase em que 
se estuda a viabilidade socioambiental do empreendimento, e os mesmos são apresentados 
no documento do EIA/RIMA. 

A partir da confirmação da viabilidade ambiental do empreendimento, por meio da 
obtenção da Licença Prévia, os programas socioambientais são então detalhados e 
consolidados em um documento denominado Plano de Controle Ambiental (PCA), o qual 
vai compor a documentação que será analisada para a etapa seguinte, para o requerimento 
da licença de instalação. 

Para cada etapa do Ciclo de Vida da Mina, os planos e programas socioambientais 
devem estar pautados na estratégia do DS. Além disso, é importante que sejam 
estabelecidos programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos e da 
efetividade das ações e medidas, nas fases de planejamento, de implantação, de operação 
e de fechamento/pós-fechamento. 

Para a mitigação de impactos do meio físico, diferentes planos, programas, medidas e 
ações podem ser implementados (Tabela 19). 

Tabela 19. Exemplos de planos, respectivos programas, medidas e ações que podem ser implementados 
para a mitigação de impactos do meio físico. 

PLANOS PROGRAMAS MEDIDAS E AÇÕES 

Plano de Gestão de Recursos 
Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos 

- Programa de gestão da qualidade 
dos efluentes líquidos; 

- Programa de gestão dos usos das 
águas; 

- Programa de acompanhamento das 
alterações na dinâmica hídrica dos 
cursos de água; 

- Programa de acompanhamento das 
alterações na dinâmica aquífera; 

- Programa de monitoramento da 
qualidade das águas dos corpos 
receptores; 

- Programa de monitoramento da 
qualidade das águas subterrâneas; 

- Programa de gerenciamento de 
resíduos; 

- Programa de gestão de sedimentos. 

- Manutenção e limpeza dos sistemas de controle e 
tratamento de efluentes sanitários, químicos, oleosos, 
entre outros; 

- Controle da operação das barragens e dos sistemas de 
decantação de sedimentos; 

- Ações de otimização dos usos e consumos da água, com 
maior recirculação e menor consumo; 

- Acompanhamento das alterações de caráter 
quantitativo das águas superficiais (vazões) e 
subterrâneas (vazões e níveis); 

- Medidas de proteção e monitoramento de nascentes; 

- Implantação de dispositivos de drenagem pluvial nos 
taludes e acessos a serem criados; 

- Acompanhamento da evolução da condição de 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

- Reabilitação de Áreas Degradadas; 

- Armazenamento, transporte e disposição adequados de 
resíduos, estéreis e rejeitos; 

- Estabelecimento de procedimentos de 
desassoreamento das bacias de contenção e definição de 
locais adequados para disposição dos sedimentos. 
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PLANOS PROGRAMAS MEDIDAS E AÇÕES 

Plano de Gestão da 
Qualidade do Ar 

- Programa de controle das emissões 
atmosféricas (material particulado e 
gases); 

- Programa de monitoramento da 
qualidade do ar e meteorologia. 

- Manutenção dos caminhões e equipamentos dotados 
de motores a diesel; 

- Umectação das vias de acesso não pavimentadas; 

- Captação e tratamento de emissões de fontes fixas; 

- Monitoramento dos parâmetros de qualidade do ar; 

- Revegetação progressiva de áreas e taludes expostos. 

Plano de Gestão de Ruídos e 
Vibrações 

- Programa de controle e 
monitoramento de ruídos; 

- Programa de controle e 
monitoramento de vibrações. 

- Dimensionamento adequado do plano de fogo; 

- Uso de sistemas de controle de ruídos nas máquinas e 
equipamentos. 

Fonte: baseado em Fundação Alexander Brandt (2012), com adequações e contribuições autorais. 

Para a mitigação de impactos do meio biótico, destaca-se, na Tabela 20, exemplos de 
planos, programas, medidas e ações que podem ser implementados pelo empreendimento. 

Tabela 20. Exemplos de planos, respectivos programas, medidas e ações que podem ser implementados 
para a mitigação de impactos do meio biótico. 

PLANOS PROGRAMAS MEDIDAS E AÇÕES 

Plano de Gestão da Flora 
e Fauna Terrestre 

- Programa de garantia de 
conservação de remanescentes 
florestais; 

- Programa de proteção e 
monitoramento da fauna; 

- Programa de salvamento dirigido 
a espécies de difícil locomoção. 

- Delimitação das áreas de supressão de vegetação, 
considerando-se somente o necessário e conforme a legislação 
e diretrizes de licenciamento; 

- Criação de corredores ecológicos por meio da revegetação 
das áreas degradadas utilizando as mudas produzidas e o solo 
orgânico retirado e estocado; 

- Acompanhamento das ações de supressão de vegetação, 
conduzindo e/ou transferindo os animais que se apresentarem 
incapazes de se deslocar; 

- Garantir a preservação dos ambientes de vegetação nativa 
existentes no entorno da área do empreendimento; 

- Monitorar a fauna, avaliando o número de espécies, 
abundância e distribuição das comunidades, com ênfase para 
espécies ameaçadas de extinção; 

- Criação de Unidades de Conservação. 

Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas 
(PRAD) 

 

- Coleta de sementes de espécies da flora local, principalmente 
as ameaçadas e raras, para a produção de mudas que serão 
plantadas nas áreas a serem reabilitadas; 

- Revegetação de áreas degradadas; 

- Monitoramento do processo de recuperação e realização de 
correções necessárias; 

- Garantir a disponibilidade de habitat para a fauna, a qual 
auxiliará direta ou indiretamente na recuperação dos processos 
ecológicos das áreas revegetadas. 

Plano de Gestão da Flora 
e Fauna Aquáticas 

- Programa de plantio de matas 
ciliares; 

- Programa de proteção e 
monitoramento da biota aquática. 

- Promover a preservação dos ambientes de vegetação das 
margens de cursos de água; 

- Monitorar a biota aquática (flora e fauna), avaliando o 
número de espécies, abundância e distribuição das 
comunidades, com ênfase para espécies ameaçadas de 
extinção; 

- Acompanhar o aparecimento ou não de espécies indesejáveis 
aos rios monitorados, tais como cianobactérias e espécies de 
invertebrados e peixes advindos de outras áreas. 

Fonte: baseado em Fundação Alexander Brandt (2012), com adequações e contribuições autorais. 
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Em relação ao meio socioeconômico, também existem planos, programas, medidas e 
ações que podem ser implementados para a mitigação de impactos negativos nesse meio, 
bem como da potencialização dos impactos positivos (Tabela 21). 

Tabela 21. Exemplos de planos, respectivos programas, medidas e ações que podem ser implementados 
para a mitigação de impactos do meio socioeconômico. 

PLANOS PROGRAMAS EXEMPLOS DE MEDIDAS E AÇÕES 

Plano de Gestão 
Socioeconômica 

- Programa de 
monitoramento de 
indicadores 
socioeconômicos 

- Monitoramento dos indicadores socioeconômicos para identificação 
das alterações nas diversas áreas sujeitas aos efeitos dos impactos 
positivos ou negativos do empreendimento. 

- Programa de educação 
ambiental 

- Desenvolvimento de ações e parcerias que motivem o 
comportamento dos públicos-alvo (escolas, empregados da mina, 
comunidades, entre outros) para a defesa, conservação e melhoria do 
meio ambiente, tendo como referencial a legislação voltada à 
Educação Ambiental. 

- Programa de fomento ao 
desenvolvimento local 

- Apoio no desenvolvimento de ações de diversificação da economia 
do território onde se localiza o projeto, para que essa população tenha 
opções de trabalho e renda após o fechamento do empreendimento. 

- Programa de capacitação 
de mão de obra 

- Desenvolvimento e apoio de ações de capacitação de mão de obra 
das comunidades da área de influência, para que ela possa ser 
aproveitada tanto no empreendimento, como em outras formas de 
geração de trabalho e renda. 

- Programa de 
desenvolvimento de 
fornecedores 

- Desenvolvimento e apoio nas ações de capacitação de fornecedores 
locais, de forma a potencializar os efeitos benéficos do 
empreendimento; 

- Desenvolvimento e apoio nas ações de capacitação de grupos 
empresariais, para que eles possibilitem a geração de empregos 
diretos e indiretos e a geração de renda para população da área, após 
o fechamento do empreendimento de mineração. 

- Programa de apoio à 
infraestrutura 

- Estabelecimento de parceria com os municípios para adequação da 
infraestrutura às novas demandas. 

- Programa de 
comunicação social 

- Desenvolvimento de uma comunicação contínua e transparente entre 
a empresa de mineração e as partes interessadas; 

- Desenvolvimento de comunicação acerca dos impactos ambientais, 
sociais e econômicos do projeto. 

- Programa de arqueologia 
e de preservação do 
patrimônio cultural e 
histórico 

- Resgate dos sítios que não puderem ser preservados; 

- Curadoria e análise, em laboratório, do material coletado em campo 
e da documentação cartográfica e fotográfica produzida; 

- Desenvolvimento de atividades de educação patrimonial, visando a 
importância da preservação dos bens culturais regionais. 

Fonte: baseado em Fundação Alexander Brandt (2012), com adequações e contribuições autorais. 

Durante todo o Ciclo de Vida da Mina, devem ser consideradas as possibilidades de 
parcerias tanto com o poder público (municipal e estadual), quanto com as comunidades 
locais das áreas de influência dos impactos, na concepção dos programas socioambientais 
do empreendimento de mineração. 

É IMPORTANTE QUE HAJA UMA CONEXÃO DOS 
PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS DO 

EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO COM OS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DO 

TERRITÓRIO! 
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No território onde se tem a inserção do empreendimento, é preciso que haja o 
equilíbrio e o bom senso de todas as partes, na busca de benefícios sociais e ambientais, 
integrados e compartilhados para as atuais e futuras gerações, respeitando-se os papéis e 
responsabilidades de cada parte. 

5.5.6.1. O Plano de Fechamento de Mina 

Como se sabe, os recursos minerais são finitos e não renováveis e as jazidas têm um 
limite de exploração, quando a mina é então fechada. Nesse sentido, é importante que o 
empreendimento apresente o Plano de Fechamento de Mina (PFM). 

De acordo com o ICMM (2008) e considerando os princípios do Desenvolvimento 
Sustentável, o planejamento do fechamento de mina deve ser iniciado desde a primeira 
etapa do Ciclo de Vida da Mina, na exploração, com um nível conceitual. Na medida em que 
as demais etapas do empreendimento vão se concretizando, o nível de detalhe do plano de 
fechamento deve ir aumentando. Faz-se ainda necessária a contribuição (inputs) das partes 
interessadas em todo o ciclo (Figura 31). 

 

Figura 31. O Plano de Fechamento de Mina e Ciclo de Vida da Mina. Fonte: ICMM 2008. 

No Brasil, o Decreto nº 9.406/2018, que regulamenta o Código de Mineração, destaca 
a necessidade de se realizar o fechamento de mina como parte da atividade minerária. Para 
que o empreendimento obtenha a concessão de lavra, é obrigatória a apresentação do Plano 
de Fechamento de Mina, que deve compor o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), 
documento exigido pela Agência Nacional de Mineração (ANM). De acordo com esse 
Decreto, é obrigação do titular da concessão de lavra “executar e concluir adequadamente, 
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após o término das operações e antes da extinção do título, o plano de fechamento de mina” 
(Brasil 2018). Dessa forma, só estará extinto o título de concessão de lavra após a completa 
execução do Plano de Fechamento de Mina. 

O fechamento de mina também é regido pela Norma Regulamentadora (NRM-20, 
DNPM 2001), que faz parte da Portaria nº 237/2001, do Departamento Nacional de 
Mineração (atual ANM). 

No estado de Minas Gerais, a DN COPAM nº 220 (COPAM 2018b) estabelece diretrizes 
e procedimentos para a paralisação temporária da atividade minerária e o fechamento de 
mina, além de critérios para elaboração e apresentação do Relatório de Paralisação da 
Atividade Minerária, do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Plano 
Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM). Os Termos de Referência para o PRAD, para o 
PAFEM e para o Relatório de Paralisação da Atividade Minerária estão disponíveis no portal 
de Meio Ambiente de Minas Gerais, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). 

Um dos aspectos principais no planejamento do fechamento de mina é a análise de 
alternativas de usos futuros das áreas mineradas e a seleção da alternativa que melhor se 
aplique ao território, em termos físicos, bióticos e socioeconômicos. É importante que, na 
etapa de pós-fechamento, seja alcançada uma condição de estabilidade na área, em termos 
físicos, químicos e biológicos, de forma que o uso futuro seja viável e sustentável. Com isso, 
várias áreas após o fechamento podem ser utilizadas para outras funções distintas da de 
mineração, como por exemplo: conservação e educação ambiental (unidades de 
conservação); lazer e turismo (teatros, museus, parques); urbanização (condomínios 
residenciais); outras atividades econômicas (instalação de indústrias, agricultura, pecuária), 
entre outras funções. 

Em Minas Gerais, tem-se o exemplo da Mina de Passagem (Figura 32), situada no 
município de Mariana, que foi paralisada em 1954 e reaberta para visitação na década de 
1970. Atualmente, a mina é utilizada para turismo e, no Brasil, é um dos maiores pontos de 
encontro de mergulhadores de cavernas. Além disso, a mina também é um grande campo 
para pesquisadores que vêm de todas as partes do mundo. 

É importante salientar que cada mina tem suas particularidades, com diferentes 
desafios técnicos e socioeconômicos. Com isso, os planos de fechamento podem envolver 
diversos aspectos ambientais, como, por exemplo, a revegetação com espécies nativas, a 
proteção do habitat de espécies da fauna, o desenvolvimento de soluções para remediação 
de solos que possam estar contaminados, entre outras. Os aspectos geológicos, 
geotécnicos, hidrológico-hidráulicos e estruturais também podem se constituir em 
obstáculos que devem ser avaliados e contornados com todo critério. Destaca-se que os 
aspectos sociais também devem ser observados e os programas socioeconômicos devem 
ser considerados. Dentro dessa perspectiva, na medida da evolução do Ciclo de Vida da 
Mina, as soluções de fechamento podem ser traduzidas em projetos conceituais, básicos e 
detalhados. 

Para êxito do fechamento de mina e viabilização do uso futuro da área minerada, é 
fundamental que o processo ocorra desde o início da pesquisa mineral, tendo continuidade 
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durante todo o Ciclo de Vida da Mina e considerando-se o envolvimento das partes 
interessadas e dos órgãos ambientais, entre outras entidades. 

 

Figura 32. Mina de Passagem em Mariana, Minas Gerais. a) (CC BY 2.0); b) (CC BY 2.0); c) Corpo d’água 
subterrâneo (Rodrigo Tetsuo Argenton, CC BY-SA 4.0); d) Pracinha do Museu com equipamentos antigos da 

mina (Paulo JC Nogueira, CC BY-SA 3.0). Acessos em 1/10/2018. 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mina_da_Passagem_-_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mina_da_passagem.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corpo_d%C2%B4%C3%A1gua_em_Mina_da_Passagem.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mina_da_Passagem_(Museu)_-_Mariana,_MG_-_panoramio.jpg
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tudo visto, torna-se nítido que a mineração constitui setor fundamental para a 
economia brasileira e de Minas Gerais. Porém, a exploração dos recursos minerais pode 
implicar em alterações do meio socioambiental do território minerador, seja de forma 
positiva ou negativa. As alterações ou impactos adversos nos recursos ambientais e sociais 
devem ser alvo de controle tanto do empreendedor, quanto das partes interessadas e dos 
órgãos ambientais. O cumprimento da legislação e dos processos de licenciamento 
ambientais são passos fundamentais para o controle e a minimização de impactos. 

No Brasil, muitas mudanças positivas na atuação e no comportamento da mineração 
vêm acontecendo, principalmente nos últimos 30 anos, com a promulgação da Constituição 
brasileira de 1988 e a evolução da legislação ambiental, bem como em função dos apelos 
dos eventos internacionais, relacionados não somente à estratégia de redução de impactos 
sociais, proteção e conservação ambiental, mas em relação à necessidade de se buscar o 
Desenvolvimento Sustentável, e a contribuição para a melhoria da qualidade de vida no 
planeta. 

No estado de Minas Gerais, a atividade de exploração dos recursos minerais tem sido 
alvo da Política Ambiental e de todo um arcabouço legal, bem como de um sistema 
estruturado em órgãos ambientais voltados para o licenciamento, controle, fiscalização 
ambiental, mas também focado no estabelecimento de padrões de sustentabilidade 
socioambiental e desenvolvimento de estratégias para o Desenvolvimento Sustentável. 

O setor da mineração tem seu papel e suas responsabilidades na contribuição do 
Desenvolvimento Sustentável e faz-se necessário um trabalho contínuo para a 
conscientização do empreendedor e para a adoção de práticas de sustentabilidade dos 
recursos ambientais e sociais do meio em que atua. É importante, cada vez mais, a busca 
por tecnologias que otimizem o uso e consumo de água e de energia e que reduzam as 
emissões e resíduos gerados. Para tanto, o planejamento e gerenciamento socioambientais 
devem estar intrínsecos às políticas ambientais das empresas que, por sua vez, devem estar 
pautadas em objetivos e metas para a efetiva contribuição ao Desenvolvimento Sustentável 
do território de mineração, durante todo os seu Ciclo de Vida, desde a etapa de exploração 
até o fechamento e pós-fechamento, contribuindo para um legado positivo, em termos 
ambientais e socioeconômicos. 
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