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RESUMO

A extração de bens minerais, recursos não renováveis, só é compatível com a ideia de
sustentabilidade se forem criadas medidas de substituição desses recursos e preservação do
bem-estar da sociedade quando acontecer o exaurimento da jazida. O presente estudo aborda a
questão da governança e da interação dos atores da mineração na gestão da mina de Gongo
Soco no Município de Barão de Cocais – Minas Gerais, tendo como principal problemática a
aplicabilidade da gestão integrada do meio ambiente bem como uma abordagem participativa
e transparente sobre as atividades dessa mina no Município em questão. Para tanto, o objetivo
geral do presente estudo é analisar o sistema de gestão aplicada na Mina de Gongo Soco em
Barão de Cocais, desde a sua concessão até a atualidade dentro do Constitucionalismo
Brasileiro, verificando o grau de participação dos atores envolvidos e se a governança é
atendida no âmbito da mineradora em questão. Os objetivos específicos do trabalho são
analisar os precedentes da governança no Constitucionalismo brasileiro e relacionar com a
criação e concessão da Mina de Gongo Soco na cidade de Barão de Cocais; ponderar o nível
de governança na nova legislação minerária brasileira; contextualizar a governança com o
novo Marco da Mineração brasileira e com o Plano Nacional de Mineração; delimitar os
níveis de exigência de gestão integrada na mineração, principalmente, na Mina do Gongo
Soco, em Barão de Cocais/MG e, por fim, constatar os níveis de sustentabilidade e
governança na Mina de Gongo Soco em Barão de Cocais/MG. Como metodologia aplicada
foi desenvolvida uma investigação qualitativa, visto que se efetivou um estudo de caso
concreto na mineração e quantitativa, a fim de se questionar o estudo de caso dentro do
Constitucionalismo Brasileiro. Caminhou-se pela vertente teórico-metodológica, jurídico sociológica, na qual procura-se compreender o fenômeno jurídico no ambiente social mais
amplo, realizando-se o raciocínio dedutivo, já que se utilizou também da pesquisa de campo
por meio de entrevistas semiestruturadas. Para se aplicar a nova governança minerária e
alcançar um plano estratégico para o desenvolvimento sustentável na Mina de Gongo Soco, é
necessário que os diversos atores busquem, em cooperação, realizar as medidas cabíveis para
alcançar o desenvolvimento sustentável e com isso promover o maior fortalecimento da
governança, com a interação dos atores no setor.
Palavras chave: Sustentabilidade; Mineração; Governança; Plano

ABSTRACT
The extraction of minerals, non-renewable resources, is only compatible with the idea of
sustainability if measures of substitution of resources and preservation of the society welfare
are created when the depletion of the reservoir is about to occur. This study addresses the
issue of governance and the operators‟ interaction in the mining management of the Gongo
Soco mine in the city of Barão de Cocais – Minas Gerais. The main problem is the
applicability of integrated environmental management and a participatory and transparent
approach on the activities of this mine in this municipality. Thus, the general objective of this
study is to analyze the management system applied in the Gongo Soco mine in Barão de
Cocais , since its beginning up to the present within the Brazilian Constitutionalism , checking
the degree of participation of the agents involved and if governance is fulfilled within the
mining company in question. The specific objectives of this study are to analyze the
precedents of governance in the Brazilian Constitutionalism and relate them to the Gongo
Soco mine context in the city of Barão de Cocais ; to assess the level of governance in the
new Brazilian mining legislation; to contextualize governance with the new landmark of
Brazilian Mining and the National Mining Plan ; to delimit the levels of demand for
integrated management in mining , mainly in the mine of Gongo Soco , in Barão de Cocais /
MG and finally, to verify levels of sustainability and governance in Gongo Soco mine in
Barão de Cocais / MG. In order to achieve these objectives, a qualitative research was
developed, by a case study and a quantitative, in order to question the case study within the
Brazilian Constitutionalism. Using theoretic-methodological and sociologic-juridical
frameworks, the work searches to comprehend the juridical phenomena in a wide social
environment, performing the deductive reasoning, since it was also used field research
through semi-structured interviews. To apply the new mining governance and achieve a
strategic plan for sustainable development in the Gongo Soco mine, it is necessary that the
different operators seek, in cooperation, to accomplish the necessary policies to achieve
sustainable development and therefore promote further strengthening of governance through
the interaction of the operators in the sector.
Keywords: Sustainability; Mining; Governance; Plan.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como escopo a análise do tema mineração, que sempre existiu
no Brasil e que, de diferentes formas, o Estado sempre a tutelou. Assim, este trabalho
abordará o seu histórico constitucional e as diferentes maneiras que se tratou a matéria desde
o primeiro texto constitucional brasileiro, contextualizando-a no cenário Constitucional
Brasileiro atual e suas contemporâneas preocupações com o meio ambiente.
Dessa forma, observar os regimes de governo existentes no Brasil bem como as
constituições brasileiras, desde a de 1891, a qual foi outorgada pelo império governamental da
época, até a presente Constituição da República de 1988, tem o fito de melhor compreender a
evolução da regulamentação sobre a proteção ao meio ambiente e a exploração dos recursos
minerais.
Ainda, é importante relevar que o Decreto-Lei nº 227/67, considerado o Código de
Mineração, criado na época em que o Crescimento Econômico tinha altos índices no País,
manifestou-se como uma tentativa benéfica para a utilização em maior escala dos recursos
minerais pelo País ou quem aquele permitisse. Lado outro, importante também confrontar o
referido Decreto com a Constituição Republicana de 1988 e ainda o Estado Democrático
atual, demonstrando em qual cenário, atualmente, se encaixa a mineração no Brasil.
Diante das mudanças vivenciadas e da modificação de postura do Estado
Democrático de Direito, necessária se faz a preocupação com o meio ambiente na mineração e
ainda com os meios de proporcionar um maior desenvolvimento, proteção e higidez do meio,
em prol do desenvolvimento sustentável desse setor.
A mina de Gongo Soco em Barão de Cocais foi criada em uma época diferente do
cenário atual e a governança naquele cenário era diferente das exigências da atualidade. A
Política de Gestão da maioria das Mineradoras existentes e com início em 1760, pela
produção de ouro, como se demonstrará a seguir, tinha a prática voltada para o crescimento
econômico, não se preocupando com a gestão sustentável dos recursos minerais. No cenário
atual, o tema sustentabilidade é relevante para a mineração e mostra-se necessária a
preocupação com a interação entre a empresa e as partes interessadas.
Com a mudança de posturas do ordenamento jurídico, o problema do presente
trabalho é a aplicabilidade do sistema de gestão integrada do meio ambiente bem como uma
abordagem participativa e transparente sobre as atividades na mina de Gongo Soco, capaz de
conciliar seus interesses com as demais partes interessadas no Município de Barão de
Cocais/MG em prol do desenvolvimento sustentável do setor econômico.

Tendo em vista o caráter do trabalho, como metodologia aplicada foi desenvolvida
uma investigação qualitativa, já que se efetivou um estudo de caso concreto na mineração e
quantitativa, a fim de se questionar o estudo de caso dentro do Constitucionalismo Brasileiro.
Caminhou-se pela vertente teórico-metodológica, jurídico-sociológica, na qual procura-se
compreender o fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo, realizando-se o raciocínio
dedutivo, visto que se utilizou também da pesquisa de campo por meio de entrevistas
semiestruturadas.
Como marco teórico utilizou-se a conceituação de Juarez Freitas (2011), no
entendimento de que o substituto funcional da hegemonia capitalista no século XX foi o
socialismo e no presente século é a sustentabilidade. Adota-se também a noção da Maria
Amélia Enriquez (2007) no sentido de que a mineração, a depender da postura dos afetados
“empreendedor – poder público – trabalhadores e comunidade” pode ser dádiva ou maldição.
Utilizou-se a ideia do grau de envolvimento dos atores da mineração nos empreendimentos
minerários de Orci Paulino Bretanha Teixeira (2006) e ainda os conceitos de John Rawls
(2003) que defende a coexistência de projetos contraditórios, conhecido como o consenso por
sobreposição, como desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental, desde que
nenhum deles busque a hegemonia.
Como hipótese da presente pesquisa, tem-se o levantamento da questão de que a
mina de Gongo Soco em Barão de Cocais – Minas Gerais atende aos atuais níveis de
sustentabilidade e governança e, ainda, se a gestão da mina de Gongo Soco em Barão de
Cocais – Minas Gerais capacita os envolvidos nos cenário em prol do legado da mineração
para o desenvolvimento sustentável da mineração e da cidade mineira.
O objetivo geral do estudo consiste em analisar o sistema de gestão aplicada na Mina
de Gongo Soco em Barão de Cocais, desde a sua concessão até a atualidade dentro do
Constitucionalismo Brasileiro, verificando o grau de participação dos atores envolvidos.
Os objetivos específicos do estudo em tela se traduzem na análise dos precedentes da
governança no Constitucionalismo brasileiro e na relação com a criação e concessão da Mina
de Gongo Soco na cidade de Barão de Cocais bem como do nível de governança na nova
legislação minerária brasileira e sua contextualização com o novo Marco da Mineração
brasileira e com o Plano Nacional de Mineração. Importante ainda é delimitar os níveis de
exigência de gestão integrada na mineração, principalmente, na Mina do Gongo Soco, em
Barão de Cocais/MG bem como constatar os níveis de sustentabilidade e governança na Mina
de Gongo Soco em Barão de Cocais/MG.

Assim o trabalho será dividido em quatro partes fundamentais, na primeira, busca-se
tratar do instituto da governança no Constitucionalismo Brasileiro e como o tema mineração
foi tratado em cada um desses cenários, além de contextualizar o início das atividades de
Mineração na cidade de Barão de Cocais pelo desenvolvimento da mina de Gongo Soco.
A segunda parte aborda a questão da governança minerária na Constituição de 1988 e
o conceito de desenvolvimento sustentável da mineração, tema incluído no ordenamento
jurídico interno, sob a influência dos encontros, convenções e tratados internacionais. Ainda,
chegar-se-á ao Estado de Direito Ambiental e a interpretação principiológica da atividade
minerária com o enaltecimento do princípio Democrático de Direito, elaborado na
Conferência do Rio em 1992, buscando-se a aplicação desse princípio e quais pontos
importantes da mineração devam ser sanados no desenvolvimento viável da atividade
minerária em tempos de resiliência.
Já na terceira parte, foi realizada a análise do meio ambiente em sua concepção
didática, a procura pela sua preservação nas atividades de mineração, principalmente na Mina
de Gongo Soco, contextualizando-a com as mudanças discutidas no novo marco regulatório
da mineração e diante das discussões trazidas pelo Plano Nacional de Mineração – o PNM2030.
Por fim, são apresentadas as principais conclusões e reflexões acerca do tema, no
tocante à exigência da gestão integrada dos atores da mineração para incluir o
desenvolvimento sustentável nesse setor. No último capítulo, abordar-se-á a gestão integrada
e suas repercussões nas dimensões ambiental, social e econômica da atividade minerária para
o Município mineiro, delineando-se, no final a gestão aplicada à sustentabilidade no
Município de Barão de Cocais/MG.
Dessa forma, foi a partir desses principais pontos que a dissertação se desenvolveu,
visando sempre encontrar respostas plausíveis, que possam indicar uma possível solução para
o problema da gestão integrada em prol uma mineração economicamente viável e socialmente
justa. É necessário que a gestão da mina atenda aos anseios atuais de governança no exercício
das atividades das empresas mineradoras, principalmente, no caso da mina de Gongo Soco.

1 PRECEDENTES DA GOVERNANÇA MINERÁRIA NO CONSTITUCIONALISMO
BRASILEIRO

O Brasil é um país altamente rico em recursos minerais e, por essa razão, contribui
expressivamente para a produção minerária mundial (PNM, 2010).
Sob o prisma da história vivenciada pelo Brasil, desde sua colonização na espécie de
exploração, o tema „recursos minerais‟ esteve presente em diversos cenários políticos, cada
um de sua forma, em razão das épocas e dos diferentes regimes políticos vivenciados.
Segundo Leonardo Valles Bento (2003, p.85), “governança diz respeito aos prérequisitos institucionais para a otimização do desempenho administrativo, isto é, o conjunto
de instrumentos técnicos de gestão que assegure a eficiência e a democratização das políticas
públicas”.
Com a evolução da história do Brasil, pode-se perceber que as políticas
governamentais foram se moldando e as concepções administrativas dos governos se
modificando para aprimoramento da máquina estatal frente às novas discussões do campo
político, governamental e social.
Para atender a demanda que começou a surgir, o Estado teve que se adequar e
melhorar a forma com que conduz suas atividades administrativas, a fim de alcançar a
sustentabilidade de suas decisões em prol do interesse coletivo.
Leonardo Valles Bento explica que
O êxito das políticas governamentais requer não apenas a mobilização de
instrumentos institucionais técnicos, organizacionais e de gestão, controlados por
burocratas, mas também de estratégias políticas, de articulação e de coalizões que
deem sustentabilidade e legitimidade às decisões, o que deverá ser feito por quem
quer que ocupe o poder, independente do grupo ou partido ou extração ideológica a
que se vincule. (BENTO, 2003, p. 85).

Nota-se que o Estado brasileiro se manifestou de forma diferente em cada regime
político que vivenciou e a governança minerária, que nada mais é do que o modus operandi
das políticas governamentais, também foi se modificando com a evolução dos cenários e com
a reformulação da forma burocrática de administração e de prestação de serviços públicos,
mediante a elaboração de novas ferramentas gerenciais, jurídicas, financeiras e técnicas.
A governança minerária e os mecanismos e procedimentos para lidar com a
dimensão participativa e plural da sociedade, em princípio, sequer existiam, porém, foram se
aprimorando com o passar dos tempos, o que implicou na expansão e aperfeiçoamento dos
meios de interlocução e de administração do jogo de interesses das pessoas e entidades
envolvidas no setor mineral brasileiro.

É certo que ainda hoje, no cenário atual, é imperioso o fortalecimento da governança
no constitucionalismo brasileiro, principalmente no que toca ao setor minerário, haja vista que
muitas mineradoras iniciaram suas atividades em período diverso do atual, sob outra postura
da sociedade e do Estado e continuam a explotação dos recursos até o período atual.
O objeto do presente estudo é a governança do setor minerário, suas exigências e
principais discussões atuais e a Mina de Gongo Soco, na cidade de Barão de Cocais, Minas
Gerais, que passou por vários períodos e atuou sob a ordem de vários governos brasileiros.

1.1 Brasil Colônia e no Brasil Império
No Brasil Colônia, os recursos minerais eram tutelados e “os direitos sobre os bens
minerais eram imprescritíveis, e, portanto, a Coroa detinha o poder sobre a extração mineral”.
(ALMEIDA,1999, p. 33).
Nessa época não existia referência ao solo ou subsolo, certamente porque esses
recursos eram considerados bens da Coroa Portuguesa. Até 1934 vigeu no Brasil o regime de
acessão das riquezas minerais. Vigorava nesse período o Regime Regaliano ou Dominial.
O sistema dominial ou regaliano é aquele que sustenta o princípio de que as minas
são propriedades do Estado, que atua em nome da coletividade. Para Ribeiro (2005, p. 5) “(...)
as minas eram bens patrimoniais reservados à Coroa portuguesa e o proprietário do solo não
podia se opor aos trabalhos de mineração”.
Pressupõe-se que o proprietário do solo em nada contribuiu para a existência da
jazida e esta é tida como riqueza comum, ao alcance de todos, por via de concessão do direito
de exploração do subsolo a particulares pelo Estado. Nesse sistema, o Estado, como cedente,
recebe uma participação regaliana, que ficou conhecida como o “quinto” no Brasil Colônia.
Ribeiro ensina que
Durante todo o período colonial, os recursos minerais constituíram propriedade
exclusiva da Coroa Real portuguesa. Sua explotação por particulares dependia de
autorização do monarca. Esta regalia submetia o minerador ao pagamento do quinto
(20%) do material extraído, que foi reduzida para o dízimo (10%), a partir do Alvará
de 13 de maio de 1803. (RIBEIRO, 2005, p. 4).

No Brasil Império, com a independência do Brasil em 1822, marca-se uma nova fase
de reconhecimento externo. Nesse sentido, para se firmar no cenário internacional, o Brasil
acaba contraindo obrigações internacionais que lhe desfavoreciam. Costa (2009, p. 72) ensina
que “para implementar o segmento minerário, a solução encontrada foi permitir a entrada de
empresas estrangeiras para explorarem as principais jazidas auríferas de Minas Gerais”.

Na fase do Brasil Império, mesmo com a Constituição de 1824, o regime de
propriedade das minas no Brasil continuou sendo o regime dominial. A mineração não
possuía apoio do governo, sendo certo que esse não fazia investimentos nessa área. Diante
disso, outra medida não existia senão abrir o mercado da mineração no Brasil para as
empresas estrangeiras, a fim de que essas pagassem impostos em contrapartida da permissão
de explorar nossos recursos.
Ainda nesse cenário, tem-se a história da mina de Gongo Soco em Barão de Cocais,
que se iniciou no século XIX durante o ciclo do Ouro com a mineração aurífera subterrânea,
mecanizada e industrializada.
Sérgio Eustáquio Neto explica que
A mina de Gongo Soco está localizada no município de Barão de Cocais, na região
central do Estado de Minas Gerais entre as coordenadas 43º35‟00” e 43º37‟30” de
longitude oeste e 19º 56‟00” e 19º59‟00” de latitude sul. A partir de Belo Horizonte,
o acesso à área da mina é feito pela BR-262, sentido de Vitória, até o entroncamento
desta com a rodovia estadual MG-435, e, então, até a cidade de Caeté. De Caeté à
Gongo Soco, são mais 14 km em estrada não pavimentada. (EUSTÁQUIO NETO,
2008, p. 63).

Nos anos de 1824 a 1856, a mina atingiu seu auge de produção com mais de doze mil
quilos de ouro, ficando conhecida mundialmente também pelo alto teor de minério aurífero.
No ano de 1856, a mina de Gongo Soco foi abandonada devido à queda de sua produtividade
(EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 64).
Entre os anos de 1760 e 1800, a atividade mineral na mina de Gongo Soco se
traduzia pela produção de Ouro com o Barão de Catas Altas, cidade próxima do Município de
Barão de Cocais. No ano de 1824, Minas Gerais, e principalmente na região objeto do estudo,
foi marcada pela presença de capitais de companhias inglesas e a empresa Britânica Imperial
Brazilian Mining Association adquiriu as terras de Gongo Soco e promovia suas atividades
com a utilização de mão de obra escrava. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 64-65).
Percebe-se que nesse período a mina de Gongo Soco não possuía apoio do governo e
sua administração e gestão ocorria por meio de uma empresa com capital inglês, justamente,
devido ao fato de que o País não fazia investimentos na área minerária e promovia à abertura
dos mercados diante das riquezas minerais existentes.
A governança não era uma preocupação latente e não havia engajamento entre as
empresas mineradoras e as partes interessadas, já que a administração das atividades não se
mostrava como uma inquietação do governo e da população local.

1.2 Constituição Republicana de 1891

Sob a égide da Constituição de 1891, quando se proclamou a República, esperava-se
que se tivesse um grande avanço na mineração, contudo, isso não ocorreu, uma vez que a
Constituição dessa época entendia que a propriedade era absoluta.
Essa Constituição possuía uma ideologia liberalista, quando se dá ao proprietário do
solo também a propriedade do subsolo. Nas palavras de Ribeiro (2005, p.6): “Essa
Constituição, no art. 22, §17, declara que „as minas pertencem aos proprietários do solo, salvo
as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração desse ramo a indústria‟”.
Nessa época, as minas pertenciam aos proprietários do solo, que, muitas vezes, não
tinham interesse na extração minerária e voltavam mais as suas atividades para a exploração
da agropecuária. Assim, tinha-se dificuldade na expansão do setor da mineração, que não era
desenvolvida pelos proprietários de terras.
Nesse sentido, ensina Almeida (1999, p. 35) que “(...) não existia por parte desses
proprietários um interesse na extração minerária, preferiam investir na agropecuária, e só se
sentiam atraídos quando as descobertas envolviam ouro ou diamante”.
No que toca ao ponto da garantia dada aos proprietários dos solos, para que também
sejam proprietários do subsolo, é certo que
Essa garantia plena da propriedade traz problemas desastrosos para a atividade
mineral, pois, para explorar qualquer tipo de minério, o proprietário tem que fazer
grandes investimentos. Dependendo da jazida encontrada, o investimento deve ser
de médio ou de longo prazo para se ter retorno financeiro. Portanto, são fatores
desestimulantes para o empreendedor. (COSTA, 2009, p. 77).

Nota-se que a mineração no período da Constituição da República de 1891 era
desestimulante para o empreendedor e esse, mesmo sendo considerado proprietário dos
recursos pertencentes ao subsolo, não possuía interesse de exercer essas atividades. Além
disso, em razão dos altos custos dos empreendimentos minerários bem como do longo prazo
de maturação dos investimentos, os proprietários de terras não desenvolviam a atividade, o
que travava o progresso do país no setor da mineração, no âmbito nacional e internacional.
A mineração na mina de Gongo Soco durante esse período em nada se modificou
daquela realidade existente no período citado no item anterior e ainda se desenvolvia a
mineração do Ouro por meio da administração de uma empresa de capital e constituição
inglesa, não se apresentando nenhuma mudança de postura daquela até então adotada no
campo da governança.

1.3 Constituição de 1934 e a Constituição de 1937

Já na Constituição de 1934, algumas modificações importantes foram colocadas no
cenário brasileiro no que se refere ao regime de exploração dos recursos minerais. Adota-se,
nesse período, o regime de concessão, no qual qualquer exploração de recursos depende de
autorização do Governo Federal. Nessa mesma época, se institui a separação entre solo e
subsolo.
Segundo Ribeiro (2005, p. 7), “a Constituição de 1934 pôs fim ao sistema de
acessão, instalando o sistema dominial, atualmente em vigor. Todavia, os proprietários do
solo mantiveram privilégios na utilização da propriedade minerária, somente abolidos na
Carta Magna de 1967”.
Editou-se o Código de Minas, Decreto nº. 24.642, que regulamentou toda a vida
mineral do Brasil. Nesse mesmo ano, também foi criado o DNPM – Departamento Nacional
de Produção Mineral, órgão que, dentre suas atribuições, tinha a de conceder outorgas de
autorizações de pesquisas e concessões de lavra, visto que o modelo até então vigente, não
mais existia no Brasil.
Pode-se notar que nessa fase, a medida do Governo Brasileiro é uma tentativa de
promover o desenvolvimento do setor da mineração, dando aos bens minerais o status de bem
de domínio público que devem ter suas atividades exercidas em prol da comunidade.
A Constituição de 1937 pouca modificação teve em relação à Constituição anterior
visto que se manteve a dicotomia entre propriedade do solo e subsolo e também continuou
utilizando-se do regime de concessão.
Nesse sentido, Costa ensina que

Essa Constituição não modifica o regime de concessão, mas em seu art. 143, §1º,
preceitua que a autorização para as pesquisas “só será concedida a brasileiros ou
empresas constituídas por „acionistas‟ brasileiros”. A restrição de acionistas
estrangeiros é novidade, pois, a redação da Constituição de 1934, em seu art. 119,
§1º, previa que “as autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a
brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil”. (COSTA, 2009. p.84)

O período da Constituição de 1937 manteve-se em consonância com as disposições e
modificações trazidas na Constituição de 1934 no que se refere ao fato de que os recursos
minerais são considerados bens de domínio público e toda a atividade que o envolva deve se
dar em detrimento da coletividade.

1.4 Constituição de 1946

Essa Constituição não inovou em relação aos textos anteriores no que se refere à
atividade minerária. É possível notar, pela leitura dos art. 152 e 153, que apenas repetiu o que
já havia sido mencionado nas Constituições anteriores, no que diz respeito à dualidade da
propriedade, demonstrando que o Estado é proprietário dos bens minerais e, em razão disso,
aquele que tem interesse em explorar com a finalidade de conhecimento técnico da área ou até
mesmo com a finalidade econômica os recursos minerais deve realizar o requerimento ao
órgão competente, e esse último poderá conceder ou não o direito de exploração dos recursos
por meio de instrumentos administrativos como Autorizações ou Concessões.
Art 152 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água,
constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou
aproveitamento industrial.
Art 153 - O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica depende
de autorização ou concessão federal na forma da lei.
§ 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros
ou a sociedades organizadas no País, assegurada ao proprietário do solo preferência
para a exploração. Os direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às
minas e jazidas, serão regulados de acordo com a natureza delas.(BRASIL, 1946)

Ainda, no que tange à separação entre solo e subsolo, Almeida se posiciona deste
modo:

Vemos, na prática, um retorno ao regime de acessão da Constituição de 1891. A
Constituição Federal adotou a separação entre solo e subsolo, fato considerado
relevante em função do interesse público sobre os bens minerais, mas o dispositivo é
visto como um resquício do regime de acessão de outrora, que privilegiava os
interesses dos proprietários de áreas que porventura possuíssem recursos minerais
descobertos pela pesquisa minerária. (ALMEIDA, 1999, p. 38)

Outro fato merecedor de destaque no período da Constituição de 1946 é o direito de
preferência concedido ao proprietário do solo onde se encontrar a jazida, para que este possa
explorá-la. Contudo, esse destaque se torna relativizado quando se analisa o direito de
preferência dado ao proprietário do solo.

1.5 Constituição de 1967

Esse texto Constitucional aboliu o direito de preferência do proprietário do solo para
explorar a jazida e contribuiu para a retomada da atividade mineradora no cenário do país o
que gerou uma grande repercussão externa.

Esclarece Almeida que
Até esse período tivemos avanços e recuos no que concerne ao aproveitamento dos
bens minerais; no entanto, a Constituição do período autoritário de imediato revogou
o direito de preferência do proprietário do solo ao aproveitamento da lavra (art. 153,
§1º, da Constituição Federal de 1946). Esse fato, porém, contribuiu para a retomada
da atividade mineradora. (ALMEIDA, 1999, p. 38).

O art. 161 da Constituição desse período conservou o que trazia os textos anteriores:
Art. 161 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou
aproveitamento industrial.
§ 1º - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos
minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependem de autorização ou
concessão federal, na forma da lei, dada exclusivamente a brasileiros ou a
sociedades organizadas no País. (BRASIL,1967)

Além disso, nota-se ainda que o parágrafo 2º pela primeira vez referenciou-se ao
monopólio da União: “é assegurada ao proprietário do solo a participação nos resultados da
lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir monopólio da União, a lei regulará
a forma da indenização”. (BRASIL, 1967)
O art. 162 cuidou de descrever as substâncias cuja exploração seria monopólio da
União: “a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da
União, nos termos da lei”. (BRASIL, 1967)
Essa Constituição resgata os princípios contidos na Constituição de 1934, que são
posteriormente reafirmados na Emenda nº 1 de 1969. Em 28 de fevereiro de 1967, como
forma de melhor propagar a atividade minerária, foi aprovado o Decreto-Lei nº 227,
conhecido como Código de Mineração, que deu nova redação ao Decreto-Lei nº 1985, de
1940 e vigora ainda hoje. Esse Decreto, diante da realidade vivenciada à época, possibilitou
grandes investimentos na área da mineração e a crescente produção minerária, já que se vivia,
no Brasil, o propalado “Milagre Econômico”.
O Código de Mineração instituiu o livre acesso aos recursos minerais e dentre seus
princípios, tem-se o Princípio da Prioridade, que dispõe que aquele que primeiro requerer a
área para pesquisa tem prioridade sobre ela. Além disso, o ordenamento jurídico nesse
desenvolvimento e valorização do setor e pelo conteúdo do Decreto Lei nº. 227/1967 pode-se
concluir que a preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável não existia
em proporções consideráveis.
Nesse sentido, entendem Larissa de Oliveira Santiago Araújo e Yumei Oliveira
Andrade que
O crescimento econômico busca o crescimento da economia, com o aumento da
relação “oferta-procura”. Em 1967, no Brasil, se buscava o crescimento econômico
do cenário brasileiro interno e externamente. Visava-se à abertura do mercado

Brasileiro, principalmente, no que se refere à mineração. (ARAÚJO; ANDRADE,
2014, p.234).

No ano de 1967, iniciou-se, na mina de Gongo Soco, a pesquisa do minério de Ferro
pela empresa americana São Carlos Company1. O objetivo da pesquisa naquela época era o de
conhecer o material existente naquela localidade com a finalidade de obter lucros em
decorrência dessa atividade.
Entre o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico, como meio de
abertura do mercado minerário, o crescimento econômico na área da mineração era aquele
que norteava a legislação desse período no Brasil, e era o que acontecia na mina – objeto
deste estudo. O governo brasileiro dava total abertura para as empresas, pois acreditava ser a
medida adequada em prol do crescimento econômico do país. Por outro lado, o intercâmbio
de ideias e discussões a fim de promover um desenvolvimento sustentável e saudável para
esse setor econômico não era uma máxima.

1

Conforme Eustáquio Neto, 2008, p. 65.

2 A NOVA GOVERNANÇA MINERÁRIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A governança minerária demonstrou precisar ser modificada para atender
preocupações mais atuais. Até mesmo antes da criação da Constituição da República de 1988,
do Capítulo que disciplina a matéria Meio Ambiente e ainda das disposições sobre meio
ambiente e mineração, o Brasil participou de várias convenções, encontros e Conferências
Internacionais que debatiam o tema meio ambiente e sustentabilidade, além de outras medidas
que demonstravam e ainda demonstram a necessidade de mudança ou readaptação dos
paradigmas até então existentes.
Nota-se que o Brasil sempre protegeu, ainda que de forma tímida, o meio ambiente e
seus recursos, contudo, percebe-se, no decorrer dos tempos, que houve mudança no objetivo
das legislações, pois alterou a concepção do Estado Brasileiro, em razão do desenvolvimento
da sociedade, principalmente, no que se refere à mineração e o meio ambiente que na
evolução da história, caminham cada vez mais próximos.
Nos últimos anos, o Direito e a questão ambiental defrontaram-se de maneira
explícita. A realidade viva e mutante requereu e impôs novas normas de conduta aos
indivíduos e à sociedade, objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio da vida no
Planeta e disciplinando as relações jurídicas entre o homem e o ambiente que o cerca, e foi a
partir desse momento que surgiu o Direito Ambiental.

2.1 A legislação ambiental minerária brasileira e o conceito de sustentabilidade

O ramo do Direito Ambiental bem como a legislação pertinente desenvolveu-se no
Brasil, após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo, em 1972. Nesse evento, ficou definido que os Estados deveriam se preocupar com
os danos ambientais, enaltecendo o direito internacional:
“Princípio 22 - Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito
internacional no que se refere à responsabilidade e à indenização às vítimas da
poluição e de outros danos ambientais que as atividades realizadas dentro da
jurisdição ou sob o controle de tais Estados causem a zonas fora de sua jurisdição.”
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972).

Na época, como principal documento jurídico no Brasil, tem-se a Lei nº 6938 de 31
de agosto de 1981, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, entendendo-o como
patrimônio coletivo. Tal instrumento legal é um marco para a legislação brasileira, que, entre

outros tantos méritos, teve o de trazer ao mundo do Direito o conceito de meio ambiente como
objeto específico de proteção em seus múltiplos aspectos.
A Lei supracitada também traz em seu bojo conceitos e situações nas quais o
princípio da sustentabilidade deve ser observado. A Lei de Política Nacional de Meio
Ambiente é um importante instrumento que antecede a Constituição da República de 1988 e
que colaborou em muito para as disposições constitucionais atuais, que criou instrumentos de
proteção e defesa do meio ambiente em 1981, justamente em razão das exigências e
discussões levantadas na Conferência de Estocolmo de 1972.
Indubitavelmente, a Conferência de Estocolmo constitui um marco inicial importante
de conscientização e concretização das preocupações do homem com as gerações futuras,
unindo o mundo para encontrar soluções aos problemas ambientais, resultantes das atividades
negativas do Homem sobre a natureza durante séculos. Nessa Conferência, os países
desenvolvidos e em desenvolvimento definiram princípios basilares para Direto Ambiental até
hoje observados por diversas nações, elevando o direito ao ambiente sadio e equilibrado como
um direito fundamental.
O termo "sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer,
apoiar; conservar, cuidar). O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo de
5 a 16 de junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e a
primeira grande reunião internacional para discutir as atividades humanas em relação ao meio
ambiente.
A Conferência de Estocolmo lançou as bases das ações ambientais em nível
internacional, chamando a atenção internacional especialmente para questões relacionadas
com a degradação ambiental e a poluição que não se limita às fronteiras políticas, mas afeta
países, regiões e povos, localizados muito além do seu ponto de origem.
A Declaração de Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Ação, define princípios
de preservação e melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de apoio financeiro
e assistência técnica a comunidades e países mais pobres.
Embora a expressão "desenvolvimento sustentável" ainda não fosse usada, a
declaração, no seu princípio 8, já abordava que “o desenvolvimento econômico e social é
indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar
na terra as condições necessárias de melhoria da qualidade de vida”. (ONU, 1972).
A ECO-92 – Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – , realizada em
1992, no Rio de Janeiro, consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. A mais

importante conquista da Conferência foi colocar esses dois termos, meio ambiente e
desenvolvimento juntos, concretizando a possibilidade apenas esboçada na Conferência de
Estocolmo, em 1972, e consagrando o uso do conceito de desenvolvimento sustentável,
defendido em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Comissão Brundtland).
O conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como o desenvolvimento que
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de
atenderem às suas próprias necessidades, foi concebido de modo a conciliar as reivindicações
dos defensores do desenvolvimento econômico com as preocupações de setores interessados
na conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Outra importante conquista da
Conferência foi a Agenda 21, um amplo e abrangente programa de ação, visando à
sustentabilidade global no século XXI.
No Brasil, a ideia de sustentabilidade tomou status constitucional, por meio da
Constituição Federal de 1988, quando, no art. 225, caput, estabeleceu-se que: “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). Além disso, é certo
que a Constituição Federal de 1988 estabelece a defesa do meio ambiente como um dos
princípios da ordem econômica, nos termos do art. 170, inciso VI da Carta Magna.
Juarez Freitas (2001, p. 41), em uma única frase, dispõe que “sustentabilidade, bem
assimilada, consiste em assegurar, hoje, o bem-estar físico, psíquico e espiritual, sem
inviabilizar o multidimensional bem-estar futuro”.
Em razão disso, embora a Lei de Política Nacional tenha sido criada sob a influência
do cenário e discussões havidas na Conferência de Estocolmo e estivesse em compasso com o
Cenário Contemporâneo, no Brasil, vivenciava-se na Mineração o cenário que almejava o
crescimento econômico e o desenvolvimento desse setor da economia, até mesmo porque o
Decreto Lei que regulamenta a matéria, qual seja, o Dec. Lei nº. 227/1967 fora criado no
Regime Militar.
O ainda considerado Código de Mineração foi criado sob a égide do Regime Militar
e, portanto, tal legislação tem cunho evidentemente utilitarista, permitindo que as empresas
internacionais adentrassem em nosso território com o fito de explorar nossos recursos naturais
e minerais, em prol do crescimento econômico, já que se vivenciava no Brasil o chamado
“Milagre Econômico”.

Tal fato é consonante com a história da mina de Gongo Soco que se iniciou com a
exploração do ouro e tinha o caráter nitidamente utilitarista. Sua gestão inicial se deu por
empresas estrangeiras, de capital britânico e americano.
Em 1986, a mina de Gongo Soco foi vendida pela empresa São Carlos Company de
capital norte-americano para o Grupo Santa Inês e, em 1987 teve inicio a produção de minério
de ferro. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 65). Contudo, percebe-se que ainda nesse momento
não havia sido demonstrada a preocupação com o meio ambiente e sua preservação quando da
exploração2 e explotação3 da mina em questão, posto que as modificações até então existentes
referem-se às mudanças de gestão e administração do empreendimento mineiro, com o fito de
melhor proporcionar o crescimento econômico da mineração.
Na mina de Gongo Soco, tal situação não poderia ser diferente, pois o cenário
nacional vivencia a mesma questão, em virtude do Decreto Lei nº. 227/1967.
É certo que por ter sido elaborado em cenário político econômico distinto do atual, o
Código de Mineração – o Decreto Lei nº. 227/1967 –, traz em seu bojo questões que
defendem a atividade de mineração sob o prisma de desenvolvimento econômico, ou para
alguns, conhecido como o crescimento econômico.
Àquela época, não se pensava em desenvolvimento sob os prismas, econômico,
social e ambiental, como se tenta fazer hodiernamente no Brasil. Também não se trabalhava a
questão da governança com o fito de promoção de desenvolvimento econômico, social e
ambiental. Contudo, é sabido que tal legislação ainda está em vigor e deve ser aplicada, com
algumas ressalvas, em casos que envolvam a mineração em terras nacionais.
É certo que esse Decreto-Lei possui disposições que não coadunam com as
disposições adotadas atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, o Brasil passa

2

De acordo com o Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms, Exploração significa a pesquisa de
carvão, mineral ou minério por levantamentos geológicos; prospecção geofísica (pode ser moída, aéreo ou
ambos; furos e poços de teste, ou surfasse ou títulos subterrâneos, trações ou túneis. Objetivos da exploração são
localizar a presença de depósitos econômicos e estabelecer a sua natureza, forma e grau, e a investigação pode
ser dividida em preliminar e final. Veja também: exploração preliminar, também chamada prospecção.
(Tradução nossa).
Tradução de “Exploration means The search for coal, mineral or ore by geological surveys; geophysical
prospecting (may be ground, aerial, or both; boreholes and trial pits; or surface or underground headings, drifts
or tunnels. Exploration aims at locating the presence of economic deposits and establishing their nature, shape,
and grade, and the investigation may be divided into preliminar and final. See also: preliminary exploration.
Also called prospecting”. (AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE, 1997,p.194)
3
De acordo com o Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms, Explotação significa o processo de
ganhar ou produzir a partir da Terra, de petróleo, gás, minerais, ou pedras que foram encontrados como resultado
de exploração. (Tradução nossa).
Tradução de “Exploitation means the process of winning or producing from de Earth the oil, gas, minerals, or
rocks that have been found as the resulr of exploration”. (AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE,
1997,p.194).

por uma reforma no setor da mineração justamente para adequar alguns pontos que envolvam
a matéria.
Algumas disposições do Decreto Lei nº. 227/1967, ainda em vigor e intitulado como
o Código de Mineração, não devem prevalecer no contexto atual tendo em vista que, com as
leis ambientais que foram promulgadas após o ano de 1967 bem como ao se analisar a
Constituição da República de 1988, contemplam-se mudanças de pensamentos e atitudes, no
que se refere à condução de uma nova governança no setor minerário e à tentativa de um
maior cuidado com as ações ambientais.
No que tange ao dever de cuidado,
(...) não é que deixemos de produzir. Temos que produzir para atender às demandas
humanas. Mas o faremos de outra forma, preocupados com a regeneração dos bens e
serviços naturais renováveis e com uma utilização racional dos não renováveis, para
que durem mais, especialmente atendendo às necessidades das futuras gerações. (...)
Esse modo de se relacionar e de produzir constitui o novo paradigma do cuidado,
urgente e necessário, dada a guerra total que estamos movendo contra o sistemaTerra e o sistema-vida. (BOFF, 2012, p.69).

As legislações advindas e inseridas no ordenamento jurídico brasileiro após 1967,
como por exemplo, a lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81), a Lei de
Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/98) e também a Constituição da República de 1988 são
legislações que deixam de lado o conteúdo utilitarista e inicia-se a preocupação com esse
cuidado citado por Leonardo Boff. Com essas manifestações e legislações, passa-se a tentar
mudar a cultura de um povo, no sentido de dar reciprocidade às relações Homem – Terra,
visto que, até então, o homem estava acostumado a viver e enxergar a Terra como o meio de
desenvolvimento por meio de seu uso desregrado.
Tais influências por certo se adequam à realidade da mina de Gongo Soco em Barão
de Cocais/MG. Assim, a administração do empreendimento começou a sofrer modificações
em virtude das mudanças nacionais ocorridas.
Em 1998 as pesquisas de ouro reiniciaram. Em 2000 a mina de Gongo Soco foi
adquirida pela empresa VALE S/A, em 2001, as pesquisas para a explotação do ouro foram
paralisadas tornando o minério de ferro foco da exploração. As atividades da mina passaram a
se desenvolver para a explotação do minério de ferro e o planejamento da mina passou a ser
para um horizonte de oito anos, entre os anos de 2007 a 2014. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p.
65).

Sérgio Eustáquio Neto atuou como coordenador técnico do estudo ambiental de
ampliação da cava de Gongo Soco – EIA/RIMA elaborado pela Lume Estratégia Ambiental
Ltda em 2006 e explica que:

A lavra de minério de ferro de Gongo Soco é conduzida a céu aberto
descendentemente, em bancadas subverticais sucessivas, com altura de 13 metros,
em encosta e em cava fechada, utilizando-se o uso de perfuração e desmonte por
explosivos para as litologias mais duras e desmonte mecânico com auxílio de trator
de esteira, escavadeira e retroescavadeira, para o material mais friável.
(EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 66).

As atividades da mina, atualmente, estão em fase de encerramento devido à falta de
viabilidade técnica e econômica que proporcionem a continuidade da extração do bem
mineral. A preocupação evidente no caso em comento é a existência/implantação das
dimensões de desenvolvimento sustentável na gestão e condução desse empreendimento
mineiro, que são a dimensão ambiental, social, econômica e de governança.
Percebe-se que a mina em análise, teve atividades em contextos históricos diversos e
desde que começou a explotação do minério de ferro, em 2007, já iniciou essa fase sob a nova
concepção de governança no Estado Democrático de Direito. Contudo, a história desse
empreendimento minerário não se iniciou formalmente nesse contexto e sim no século XIX,
com a exploração do Ouro. Resquícios dessa administração podem ter influência na forma de
condução desse empreendimento nos dias atuais e a problemática da mina no cenário
contemporâneo é a questão da governança na execução das atividades da mineração nesse
Município.
Nessa fase de discussão sobre o fechamento do empreendimento, o desenvolvimento
sustentado da comunidade onde existe a atividade de mineração envolve então tornar a cidade
mais atrativa a outras atividades econômicas, para que haja alternativas após a exaustão da
mina e para que se deixe um legado da mineração para aquele povo.
Para isso, é fundamental que o vínculo entre sociedade, o empreendimento mineiro e
o poder público esteja intimamente coeso, a fim de que todos os envolvidos cumpram com
suas respectivas incumbências por meio de um plano estratégico de desenvolvimento
sustentável.
É certo que ainda é embrionária a busca da melhora da cultura humana, contudo, é
imperioso enaltecer que o cenário jurídico nacional, ainda que em passos lentos, já manifesta
o afastamento de seus posicionamentos anteriores e busca, de maneira mais enfática do que
em relação às Constituições anteriores, a defesa do meio ambiente.

Deixa-se o cenário político econômico que visa ao desenvolvimento sob o prisma de
crescimento econômico, e passa-se à busca pelo desenvolvimento baseado em um tripé, qual
seja, o desenvolvimento econômico – social – ambiental.
Segundo Sérgio Abranches (2012, p. 01) “os temas do desenvolvimento, como
transição para a economia verde, com equidade, serão discutidos sob a ótica ambiental e não
puramente econômica e social”.
Dessa forma, tem-se entendido pelas Cortes Brasileiras, que nas atividades
mineradoras, em razão de que essas representam graves danos e ameaças ao meio ambiente,
alguns dispositivos do Decreto Lei nº. 227/1967 devem ser considerados no cenário atual, e,
mesmo que não revogados expressamente por lei, caso não representem a atual vontade do
Estado Brasileiro, não devem ser aplicados.
Percebe-se pela influência das convenções e encontros internacionais e em razão da
criação de diversos diplomas legais no Brasil que o meio ambiente passa a ser uma
preocupação permanente no ordenamento jurídico brasileiro e todas as atividades que estejam
intimamente relacionadas com o meio se tornam preocupação de um ramo próprio do Direito,
qual seja, o Direito Ambiental.
Com a mineração não pode ser diferente. Com o tempo e com a evolução do
ordenamento jurídico, advém o trabalho em conjunto os dois ramos do Direito, o Direito
Minerário e o Direito Ambiental ainda adota medidas que demonstrem a preocupação global
de fortalecer a governança institucional em relação às atividades que confrontem recursos
naturais e evolução humana.
Para corroborar essa nova concepção e promover um melhor desenvolvimento de
ideias, o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM, no ano de 2013, divulgou um estudo
intitulado “Gestão para a Sustentabilidade na mineração – 20 anos de história”, mostrando
que o Instituto tem a intenção de compreender melhor a evolução das práticas de gestão de
aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança, para que assim também seja
compreendido por todas as empresas afiliadas ao IBRAM.
O referido estudo tem o escopo de fomentar a sustentabilidade como uma prática
habitual do setor minerário, seja ela em todas as etapas da cadeia produtiva pelas empresas,
seja nas repercussões externas promovidas para o meio ambiente onde está inserida a
atividade mineral, com a geração de benefícios e melhoria da qualidade de vida das
comunidades envolvidas. Faz-se uma abordagem do tema, contextualizando-o nos últimos
vinte anos e enaltecendo as condições e atividades que devem ser adotadas e realçadas para
que se promova uma melhor reação do setor.

Nota-se que a evolução das discussões do ordenamento jurídico atual foi absorvida
pela gestão da mina de Gongo Soco em Barão de Cocais, embora essa gestão tenha se iniciado
sob outra concepção e agora precise se adequar às tendências vigentes no que se refere à nova
governança minerária brasileira.

2.2 O Estado de Direito Ambiental na Constituição da República de 1988 e a
interpretação principiológica da atividade minerária

A Constituição da República de 1988 não define o conceito de meio ambiente, e para
tanto, utilizou-se dos dizeres dispostos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei
nº. 6.938/81, em seu artigo 3º, inciso I que o considera “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981)
O Estado de Direito Ambiental na Constituição de 1988 apresenta-se em crise de
desenvolvimento econômico e em uma crise ambiental. A economia e os recursos naturais são
escassos e existe a preocupação de sua extinção ou esgotamento.
Ainda, na Constituição, em seu art. 20, inciso IX estabelece-se que são bens da
União “os recursos minerais, inclusive os do subsolo”. (BRASIL, 1988). Nesse contexto, a
Constituição de 1988 retira qualquer direito privado sobre os recursos minerais, colocando
estes recursos sob a tutela do Estado.
O artigo 176 do referido Diploma Legal dispõe que a pesquisa e a lavra dos recursos
minerais podem ser efetuadas por meio de autorização ou concessão da União com prazo
determinado, por brasileiros ou empresa que tenha sede, administração e seja constituída no
Brasil.(BRASIL, 1988).
Ainda, no artigo 225, o legislador Constituinte relaciona a atividade mineradora com
a questão ambiental, e no § 2º do referido texto constitucional dispõe que “Aquele que
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. (BRASIL,
1988).
Nota-se que a atual Carta merece uma atenção destacada pelo fato de que relaciona
de uma maneira muito mais ampla o meio ambiente e a mineração, inclusive, elencando quais
são as medidas de controle de degradação. Costa (2009, p. 88) assevera que “a Constituição
de 1988 traz à luz todo um arcabouço jurídico histórico da vida mineral brasileira. Inovou

ainda mais com a proteção do meio ambiente, que foi silenciada em todas as Cartas
Constitucionais anteriores”.
Com as inovações, meio ambiente e mineração ganharam força constitucional, como
ensina Humberto Mariano de Almeida
O legislador constituinte procurou colocar na Constituição de 1988 aspectos que
ainda não haviam sido tratados pelas Constituições anteriores, portanto, questões
como garimpagem, mineração e meio ambiente, mineração em terras de fronteiras e
indígenas, dentre outras, foram elevadas ao patamar constitucional. (ALMEIDA,
1999, p. 39).

O texto constitucional enalteceu a condição do bem mineral como bem da união.
Com os dispositivos constitucionais de 1988, nota-se que o bem mineral deixou de ser
considerado res nullius, como acontecia nas Constituições anteriores e passou a ser
considerado bem da união, como preconiza o já mencionado artigo 20.
Nesse cenário, é importante destacar que a Constituição da República de 1988
mantém o regime de aproveitamento, mediante "autorização" e "concessão" como institutos
clássicos do Direito Administrativo e faz distinção entre solo e subsolo.
Inovou também, a referida Constituição, por meio de seus artigos 21, inciso XXV, e
174, §§ 3º e 4º, criando um novo regime especial de aproveitamento de recursos minerais – o
regime de permissão de lavra garimpeira:
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
(...)
§ 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
§ 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o
art. 21, XXV, na forma da lei. (BRASIL, 1988).

A participação da União, Estados e Municípios no resultado da produção de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para geração de energia elétrica é assegurada pela
Constituição Federal em seu artigo 20, § 1°:
Art. 20. (...):
(...)
§ 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração. (BRASIL, 1988).

Além de proteger mais o meio ambiente e relacioná-lo à atividade mineradora, a
Constituição de 1988 também distribui responsabilidades ao poder Público e a Coletividade
na busca e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, inovando o ordenamento no
que se refere a uma nova governança do meio ambiente e a mineração, questão não antes
existente nos outros instrumentos legais.
Na Constituição da República, em seu artigo 225, estabelece-se que toda a
coletividade tem direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, assegurando-se meios para
a efetividade deste direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar o
meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Percebe-se que o alcance do equilíbrio do
meio ambiente somente acontecerá quando o Poder Público e coletividade realizarem ações
positivas para tal.
Para se formar um Estado de Direito Ambiental, além das mudanças das legislações,
outras mudanças se mostram necessárias como o consumo sustentável em uma cultura que
preserve a saúde do consumidor e a qualidade ambiental. (TEIXEIRA, 2006, p. 104).
A Constituição da República de 1988, nesse sentido, em seu artigo 225, § 1º, dispõe
que incumbe ao Poder Público, para assegurar a efetividade desse direito,
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade. (BRASIL, 1988).

Nota-se que o inciso IV do artigo 225 dispõe que cabe ao Poder Público exigir e
preocupar-se com os passos para a instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora
ou que cause significativo impacto ao meio ambiente. Esse dispositivo preocupa-se com o
meio ambiente natural e artificial, tentando, com os instrumentos de Estudo de Impacto

Ambiental e o Relatório de Impactos ao Meio Ambiente, promover a melhoria e organização
das atividades em prol do meio ambiente.
Já no inciso V, dispõe que cabe ao Poder Público a preocupação com o risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, é certo que essa não era a preocupação das
Constituições anteriores.
A Constituição da República de 1988 expõe uma responsabilização diferenciada das
outras constituições. Ela estabelece também novas responsabilidades ao poder público e à
coletividade e propõe soluções e novas modalidades de organização social para sua aplicação.
Para Teixeira,
Esta nova ideia de reorganização do Estado, a seu turno, proporcionará uma vertente
de gestão participativa. Será estimulado o pleno exercício da cidadania, com vistas
ao gerenciamento dos recursos ambientais num sistema de pluralismo jurídico
comunitário com a efetiva participação das ONGs. (TEIXEIRA, 2006, p. 105)

Nessa nova concepção, o Estado Democrático de Direito Brasileiro passa a perceber
as atividades que degradam o meio ambiente não somente como um meio de promover o
crescimento econômico e a modificação do meio em que se vive, mas sim como algo que é de
responsabilidade do poder público e da coletividade.
As modificações ao meio ambiente são vistas como uma atividade muito complexa,
que afeta outros âmbitos da sociedade e não somente o meio ambiente natural e artificial.
Ainda nas palavras de Orci Paulino Bretanha Teixeira,
Para planear soluções e novas modalidades de organização social, as reais
preocupações com a efetiva aplicação do direito ambiental – visto como instrumento
indispensável de gestão integrada e descentralizada de riscos tecnológicos – e de
suas eficácias jurídica e social motivam o homem a repensar sobre o modelo de
Estado e de sistema econômico. Tal mudança pressupõe a repolitização da realidade
e o exercício radical da cidadania individual e coletiva, indicando a efetivação do
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (TEIXEIRA,
2006, p.105).

Com a gestão integrada do meio ambiente, busca-se o crescimento econômico do
país, mas que ele esteja aliado ao desenvolvimento social e ambiental do povo.
A Constituição de 1988 vê o meio ambiente como a extensão do direito à vida e, em
seu texto, dispõe que a modificação do meio ambiente afeta a saúde do ser humano, podendo
essa modificação acontecer tanto no meio natural quanto no meio ambiente do trabalho. Se o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é a extensão do direito à vida, tudo que afete o
meio e promova a alteração do direito fundamental à saúde, também deve ser tutelado pelo
Direito.
Retornando à obrigação contida no inciso V do artigo 225 da Constituição da
República, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas e métodos é uma

forma de promover a defesa da saúde das pessoas que estão envolvidas com as atividades que
modificam o meio ambiente.
Na Constituição atual, a mineração é tema incluído no Capítulo “Do Meio
Ambiente”, inovando ao fazer a ligação entre a Mineração e o Meio Ambiente o que a
diferencia dos anteriores diplomas legais.
O Estado Democrático atual preza pelas práticas que visam à gestão integrada do
meio ambiente pelo Poder Público e pela coletividade e ainda pelo Desenvolvimento
Sustentável da Mineração, com o envolvimento de todos esses atores do cenário econômico,
social e ambiental.
O Estado de Direito Ambiental dispõe sobre um sistema legislativo aberto à
participação da coletividade, visto que a Constituição de 1988 atribui ao Poder Público e à
coletividade deveres que envolvem a preservação e cuidado com o meio ambiente. Exige-se
que se tenha uma cidadania participativa e solidária com as presentes e futuras gerações em
busca do desenvolvimento sustentável.
Para atendimento dos preceitos Constitucionais e o alcance do equilíbrio do Meio
Ambiente, entende-se que o Estado de Direito Ambiental
Também deverá estar lastreado nos princípios da precaução e atuação preventiva –
que exige o fortalecimento dos órgãos estatais competentes para melhorar a
execução dos planos ambientais e dos textos legislativos, visando a uma efetiva
organização político-administrativa e legislativa de proteção dos recursos ambientais
-; no princípio da cooperação – que pressupõe a efetiva participação comunitária, ou
cidadania participativa-; e no princípio da responsabilização – que impõe ao
poluidor, além da obrigação de reparar o dano causado, as sanções cabíveis, segundo
autorização legislativa. (TEIXEIRA, 2006, p.108).

Dessa forma, Orci Paulino Bretanha Teixeira (2006) assevera que para que aconteça
a gestão integrada dos recursos naturais disposta na Constituição, é necessário que se enalteça
o princípio da Cooperação que nada mais é do que a participação efetiva da comunidade, ou,
como o autor nomeia, é a cidadania participativa.
Além disso, tem-se como instrumentos do Estado de Direito Ambiental o princípio
democrático de Direito, que consiste nos princípios da participação, informação e educação
ambiental. Tal princípio teve origem na Declaração do Rio Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a ECO-92.
Dentre os princípios criados na ECO-92, tem-se o Princípio 10 da Declaração do
Rio:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive
no que se refere à compensação e reparação de danos. (BRASIL. MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 1992).

Tal princípio é de valiosa importância para a discussão e implementação da Política
de Gestão do meio ambiente e dos recursos que o envolvam, pois levanta questões que antes
não eram discutidas e, por causa disso, a aplicação da gestão compartilhada do meio ambiente
e dos recursos ambientais no passado tornava-se viciada, por não ter a participação efetiva da
população no cenário de discussões das questões relativas ao meio ambiente e por isso ser um
instrumento de aplicabilidade prejudicada. Desse modo, como constata Dworkin (2000), os
princípios devem ser colocados no cenário de discussões de questões públicas para que se
desenvolvam decisões equilibradas.4
Ainda nesse sentido, o autor afirma que considerar os princípios nos debates,
É uma característica penetrante porque obriga o debate político a incluir o
argumento acerca do princípio, não apenas quando um caso vai ao Tribunal, mas
muito antes e muito depois. Esse debate não é necessariamente muito profundo nem
é sempre muito vigoroso. É, não obstante, valioso. (DWORKIN, 2000, p. 102).

Se a Constituição da República dá responsabilidade à coletividade e ao Poder
Público para a defesa do meio ambiente, é importante que para o exercício dessa
responsabilidade, os envolvidos apliquem os princípios previstos no ordenamento jurídico
desde a fase das discussões iniciais até a efetividade das mesmas. Além disso, é imperioso que
o responsável por essa proteção, tenha acesso às informações relativas ao meio ambiente e à

4

Embora não seja objeto de aprofundamento do presente estudo, é importante que se explique o debate de
Dworkim e Alexy no pós-positivismo. Nesse sentido, são cabíveis os ensinamentos de Beatriz Souza Costa
(2010, p. 34) que resume as ideias dos citados autores, estabelecendo que “Dworkim deixa claro que o direito a
ser aplicado, a cada caso, é o que tem coerência, e não aquele apregoado por Alexy com a concepção de
otimização com natureza de graduação. Desta forma, afasta-se Dworkim da teoria axiológica e afirma a natureza
dos princípios e regras como mandados deontológicos. Transportar a teoria para o tema meio ambiente na
Constituição Federal, ou seja, no art. 225, em que se expõe: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, vê-se claramente a
proporção que o assunto penetra na vida humana. Portanto, a proteção desse bem jurídico, que é o bem
ambiental, é de vital importância para todos. Isso poderia ser interpretado de forma errônea quando se lê o art.
170 da Constituição Federal e percebe-se que este protege outro princípio também importante, que é o da ordem
econômica. No entanto, conclui-se que tais princípios não estão em colisão, como ensina Alexy, mas que
existe, sim, uma coerência entre tais princípios, que devem ser racionalmente dosados de acordo com o
caráter deontológico e binário do Direito. Por fim, não se pode confundir princípios com valores
otimizáveis, como propõe Alexy. E dessa forma, tanto o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado
quanto o direito a um desenvolvimento econômico devem andar juntos para que não haja sobreposição de
valores”.

obra ou empreendimento da mineração. Com informações, qualquer indivíduo participa
melhor e mais ativamente dos processos decisórios.
Ao Estado, como indutor de práticas no setor da mineração e do meio ambiente, cabe
a promoção da conscientização e o incentivo à participação da coletividade, dando
publicidade de todos os atos que se relacionem com o empreendimento minerário.

Para

Orci Paulino Bretanha Teixeira (2006, p. 114), os homens públicos “preparam a comunidade
para restabelecer o pacto com a Terra, um pacto do homem com natureza – idealizado nesse
novo Estado”.
A aplicação do princípio democrático é um completo instrumento de aplicação da
gestão integrada do meio ambiente e da mineração, visto que, com sua aplicação, o Estado de
Direito Ambiental amplia sua capacidade e faz com que o cidadão participe mais efetivamente
do processo decisório, apropriando-se das ideias e tendo acesso aos mecanismos judiciais e
administrativos, sendo que as atividades e atitudes praticadas estão em consonância com o
desenvolvimento sustentável.

2.2.2 O princípio da informação

O princípio da informação é um pilar que sustenta o princípio 10 da Declaração do
Rio, sendo importante para que se tenha uma gestão integrada do Poder Público e da
coletividade em prol da defesa do equilíbrio do meio ambiente. A sociedade não pode
participar de qualquer processo decisório se não possuir conhecimento para que tal
participação se efetive.
John Rawls, em sua teoria de justiça como equidade, argumenta que, para que se crie
uma sociedade ordenada, as partes envolvidas na posição original não se movem a partir de
uma concepção prévia de dever ou justiça. Rawls entende que a justiça é o resultado imediato
de um procedimento, no qual as pessoas são movidas por interesse moral, pela capacidade de
serem equitativas. Na teoria contratualista de Rawls, a Justiça por equidade será alcançada
quando as pessoas alcançarem uma pré-compreensão5 do bem ou dos bens que a sociedade irá
distribuir. (RAWLS, 2003).

5

John Rawls (2003, p. 6-7) explica que uma das metas praticáveis da justiça como equidade é fornecer uma base
filosófica e moral aceitável para as instituições democráticas e, assim, responder à questão de como entender as
exigências da liberdade e da igualdade. Para tanto, voltamo-nos para a cultura política pública de uma sociedade
democrática, e para as tradições de interpretação de sua constituição e de suas leis básicas, em busca de ideias
familiares que possam ser trabalhadas e transformadas numa concepção de justiça política. Supõe-se que os
cidadãos de uma sociedade democrática tenham pelo menos uma compreensão implícita dessas ideias, o

É necessário que a coletividade se informe sobre as discussões que envolvam os
recursos naturais e a evolução das atividades empreendedoras para que possa efetivamente
contribuir para o aprimoramento de ideias e indicação de soluções para viabilizar o
empreendimento de maneira tal que os prejuízos causados sejam os menores possíveis.
Na concepção de John Rawls (2003, p. 7), a sociedade deve se organizar com base
em duas ideias fundamentais, quais sejam, “a ideia de cidadãos (os que cooperam) como
pessoas livres e iguais (§7); e a ideia de uma sociedade bem-ordenada, ou seja, uma sociedade
efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça (§3)”.
O processo de planejamento ambiental somente se completará se houver a
participação pública com consciência em diversos momentos de seu processo e também
somente assim se poderá alcançar o conceito de justiça e, muitas vezes, a resolução dos
problemas estabelecidos na sociedade.

2.2.3 O princípio da participação e a Dualidade da Propriedade
O meio ambiente é direito fundamental, bem de titularidade coletiva6, bem de uso
comum do povo, não havendo como afastar da população as decisões que a ela dizem
respeito, como forma de exercer uma melhor governança no que se refere aos bens ambientais
e recursos minerais, pois esses, por serem considerados patrimônio da humanidade, devem ser
protegidos tanto pelo poder público quanto pela comunidade como um todo.
Nesse sentido, para John Rawls
um dos objetivos da justificação pública7 é certamente o de preservar as condições
de uma cooperação social efetiva e democrática alicerçadas no respeito mútuo entre
cidadãos livres e iguais. Tal justificação depende de um acordo de juízos, pelo
menos no tocante aos elementos constitucionais essenciais; e, portanto, quando esse
acordo está ameaçado, uma das tarefas da filosofia política é tentar elaborar uma

que se revela na discussão política cotidiana, em debates sobre o significado e os fundamentos dos direitos
e liberdades constitucionais, e outras coisas afins. (grifo nosso).
6
Para Orci Paulino Bretanha Teixeira(2006, p. 70-71), “o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
embora seja direito humano, é também direito fundamental, cujos titulares são as pessoas sob a jurisdição do
Estado brasileiro; e o direito ao ambiente, na condição de direito humano, é universal. Diante dessa comparação,
juridicamente é correto inferir que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental,
com assento na Constituição do Brasil, a exemplo das legislações estrangeiras citadas, quando foi apresentada a
evolução do direito ambiental. Para constitucionalizar este direito fundamental, foram incorporados às
legislações, entre outros valores, o da dignidade da pessoa humana e o da sadia qualidade de vida – princípios
que, ao lado do direito ao meio ambiente, asseguram a vida. O direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado encontra-se abrigo do direito e está diretamente relacionado com o de soberania do Estado brasileiro,
além dos valores acima citados”.
7
A ideia de Justificação pública vem junto com a ideia de uma sociedade bem-ordenada, pois tal sociedade é
efetivamente regida por uma concepção de justiça publicamente reconhecida. (RAWLS, 2003, p. 37)

concepção de justiça que reduza os desacordos, pelo menos em torno das questões
mais controversas. (RAWLS, 2003, p. 40)

É necessário que se garanta às pessoas em geral, sejam elas consideradas
individualmente ou reunidas por meio de entidades ou grupos legalmente habilitados, a
possibilidade de fazer parte das decisões relacionadas com o meio ambiente, exercendo o
controle sobre essas atividades.
O movimento ambientalista tem experimentado importante evolução, notadamente a
partir dos anos de 1980, em virtude de movimentos internacionais que acabaram por alcançar
o Brasil, com a implementação do princípio da participação popular na defesa do meio
ambiente, haja vista o processo de redemocratização pelo qual o Brasil passou, criando a
democracia participativa.
No campo internacional, já se falava em defesa do meio ambiente por meio da
ampliação da participação, e nesse sentido, explica Álvaro Luiz Valery Mirra que

As principais conferências internacionais realizadas e os principais documentos
nelas adotados ou delas oriundos, bem como as reuniões levadas a efeito e as
comissões formadas para tratar do assunto, jamais deixaram de enfatizar ou, pelo
menos, de mencionar a necessidade do envolvimento do maior número possível de
atores sociais como fator preponderante para a preservação do meio ambiente nos
diversos países e no mundo. (MIRRA, 2011, p. 54)

Sob a influência das discussões travadas no cenário internacional, o Brasil acabou
por evoluir no que se refere à participação pública na defesa do meio ambiente, em que pese o
fato de que a política ambiental brasileira não tenha se desenvolvido inicialmente com a
participação da coletividade.
Para Álvaro Luiz Valery Mirra:

Não há como negar a evolução operada na participação pública para a defesa do
meio ambiente, em especial nos anos 1980, quando se conquistou a abertura de
inúmeros canais para a veiculação de reivindicações de cunho ambientalista e se
verificou o crescimento do movimento portador de tais demandas, o qual conheceu o
seu apogeu no inicio dos anos 1990, época da realização, no Rio de Janeiro, da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
(MIRRA, 2011, p. 54).

Percebe-se que depois de criadas as discussões no cenário internacional sobre a
necessidade de participação pública como fator indispensável para a proteção do meio
ambiente nos diversos países que participaram das discussões no campo internacional, na
Conferência de Estocolmo e também na Conferência realizada no Rio de Janeiro, intitulada

RIO 92, houve também a incorporação dessa ideia pelos países, dentre eles, o Brasil, que já
começaram a desenvolver políticas em prol da aplicação desse princípio no ordenamento
jurídico interno.
A concepção adotada na conferência Rio 92 relacionou princípios essenciais como o
da participação, informação e acesso à Justiça em tema de meio ambiente, por meio do
princípio 10 dessa Conferência. Para Mirra (2011), o princípio incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro é um ponto chave para o desenvolvimento da concepção brasileira sobre o
meio ambiente.
Não por acaso, o princípio nº. 10 cuida da participação ampla dos cidadãos na
solução dos problemas ambientais, com destaque para a participação na tomada de
decisões relativas ao meio ambiente, estabelecendo, ainda dentro do contexto
participativo, a necessidade de institucionalização do acesso efetivo a mecanismos
judiciais e administrativos. Sob esse prisma, a informação ambiental aparece como
condição primordial para a conscientização e a participação públicas. (MIRRA,
2011, p. 59).

Grande evolução também se percebe com relação aos recursos minerais que, por
muito tempo, no País, não tinham propriedade atribuída a ninguém. No entanto, com a
Constituição da República de 1988, mudou-se essa concepção e os recursos minerais,
inclusive os do subsolo passam a ser considerados bem da união, como preconiza o artigo 20,
inciso IX.
Embora sejam os recursos naturais bens de titularidade coletiva, divide-se no
ordenamento jurídico brasileiro a propriedade dos recursos minerais e a do solo, que não
podem ser confundidas, como forma de promover uma maior organização e gestão dos
referidos recursos.
A divisão da propriedade é conhecida como dualidade da propriedade que não
significa dizer que existem duas propriedades sobrepostas, visto que, caso exista a mineração
de superfície, os bens minerais no subsolo da propriedade continuam os sendo bens da União.
Nesse sentido, Marcelo Mendo Gomes de Souza dispõe que

Não é demais observar, por fim, que a dualidade diz respeito à propriedade do solo e
dos recursos minerais, e não ao binômio solo-subsolo. É o que se infere da
interpretação tanto do artigo 20, inciso IX, como do caput do artigo 176, ambos da
Constituição Federal. Portanto, mesmo naquelas situações em que recursos minerais
afloram à superfície, esses recursos constituirão propriedade distinta do solo e
estarão sujeitos ao regime do Direito Minerário. (SOUZA, 2009, p. 65).

O princípio da Dualidade apresentou para o Direito Minerário importante evolução
no que se refere à competência da União para disciplinar, regularizar e fiscalizar a atividade
minerária e a exploração dos recursos minerais.
O princípio da Dualidade da propriedade promove o interesse público na gestão dos
recursos minerais, dando à União a possibilidade de organizar a atividade e suas influências
na economia. O interesse público é representado pela exploração mineral ao mesmo tempo em
que resguarda direitos ao superficiário da propriedade que tem direito a ser indenizado no
caso da atividade minerária. (SOUZA, 2009, p. 64).
Mais uma vez, os dois princípios em tela enaltecem a aplicação da política de gestão
dos recursos naturais, ao passo que atribuem à coletividade e ao Poder Público as
responsabilidades com relação ao desenvolvimento das atividades que envolvam meio
ambiente e recursos minerais. Tem-se, assim, o princípio da participação que se caracteriza
por incentivar a população a ser presente no processo da atividade mineral e também o
princípio da dualidade da propriedade que dá à União a titularidade dos recursos minerais e
ainda a incumbência de desenvolver a governança do setor mineral, com a fiscalização e
regulamentação das atividades, que ficam sujeitas a sua apreciação por meio dos institutos de
exploração mineral, que geralmente se representam pelas outorgas de concessões de lavra e
autorizações de pesquisa.

2.2.4 O princípio da Educação Ambiental e do Compromisso intergeracional e a Rigidez
Locacional da mineração

Somente assegurar a participação popular não seria o suficiente para a proteção e
manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente. Nesse sentido, o princípio da informação e
da Educação Ambiental tem papel fundamental uma vez que apenas dispor de instrumentos
legais que permitam ao cidadão opinar ou intervir, apesar de democrático, não é satisfatório.
Ao cidadão que dispõe desse direito cabe conhecer a causa, se inteirar do assunto,
mas não somente por veículos de informações que podem vir a serem distorcidos, sob pena de
tornar a participação manipulada, passiva ou funcional.
Com as crises vivenciadas no campo das atividades industriais, os alarmes dados às
populações sobre as atividades e impactos da mineração para a coletividade e a necessidade
imperativa de mudança de postura da coletividade, passa-se a discutir o papel do Estado, o
planejamento e os incentivos econômicos para uma melhor governança da economia global

que começa a se preocupar com políticas de adaptação, de negociações internacionais em
favor de uma melhor e mais integrada gestão do meio ambiente.
A legislação brasileira, em meio a tantas discussões, incluiu em seu texto legal a
Educação Ambiental, que é um dos meios essenciais para atingir a mudança de postura em
uma sociedade democrática, dando à coletividade a capacidade de controlar as forças que ela
mesma desencadeou.
Como preceito constitucional que enaltece o instituto da Educação Ambiental, o
artigo 225, §1º, inciso VI da Constituição da República de 1988 dispõe que
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (BRASIL, 1988)

Além disso, em 1999, foi promulgada a lei nº. 9795 que dispõe sobre a Educação
Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que tem como objetivo dar
prosseguimento ao ditame constitucional.
Entende-se por Educação Ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. (BRASIL, 1999).
A Lei de Política Nacional de Educação Ambiental acolheu muitas ideias apontadas
e nascidas nas diversas Conferências internacionais das quais o Brasil fez parte e conferiu à
Educação Ambiental um caráter socioambiental decorrente das propostas de desenvolvimento
sustentável. Assim, a Educação Ambiental deve ser ampla e irrestrita, visto que é direito
fundamental de todo cidadão e a Política Nacional de Educação Ambiental veio reforçar e
qualificar o direito de todos à educação ambiental, em todas as suas divisões, sob a ótica do
desenvolvimento sustentável.
O artigo 3º da Lei nº. 9795/99 dispõe que como parte do processo educativo mais
amplo, todos têm direito à educação ambiental e seus incisos apresentam as incumbências de
cada um dos atores nesse desiderato.
Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação
ambiental, incumbindo:
I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação

ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvem;
III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama,
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente
na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e
incorporar a dimensão ambiental em sua programação;
V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente;
VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores,
atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a
prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. (BRASIL, 1999)

Percebe-se que ao Poder Público cabe assegurar a educação ambiental como forma
de atingir o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 205 da Constituição dispõe
que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988).
O Estado atual dispõe ser necessário contar com a sociedade para que esse intento
seja alcançado, para que a sociedade possa assumir uma postura mais consciente e por um
período mais longo. É importante que a população esteja engajada nos processos de gestão
dos empreendimentos minerários e exerça a cidadania participativa, pois assim as decisões
serão legítimas.
Nesse sentido, Orci Paulino Bretanha Teixeira entende que

Com o efetivo conhecimento das questões ambientais no seu aspecto social,
ambiental e econômico, a sociedade pode e deve participar do controle da qualidade
do ecossistema e intervir nas decisões e políticas públicas, visando ao bem comum –
principalmente numa sociedade de consumo como a atual, nas quais alguns buscam
lucro à custa da natureza e dos interesses legítimos da maioria. (TEIXEIRA, 2006,
p.113)

A Educação Ambiental se propõe a atingir todos os cidadãos, por meio de um
processo participativo permanente que procura trabalhar a consciência crítica sobre os
problemas atuais, compreendendo-se a capacidade de captar o inicio, a razão e a evolução
desses problemas.
Para ser legítimo, o processo de educar ambientalmente deve promover
simultaneamente o desenvolvimento do conhecimento, de atitudes e de habilidade necessárias
à preservação e melhoria da qualidade ambiental. Com isso, tem-se uma maior capacitação do

cidadão, ator desse cenário, e permite com que a coletividade possa contribuir para a defesa
do meio e do equilíbrio do mesmo, participando do cenário de gestão e implementação de
Políticas Públicas de Direito Ambiental.
A participação comunitária com informação é medida que se impõe para que se
alcance o fim almejado. Ao associar participação popular à informação e à efetiva educação
ambiental espera-se que a população devidamente orientada saiba utilizar dos instrumentos
disponibilizados legalmente, para que conscientes de seu papel contribuam positivamente na
manutenção, preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
É necessário relacionar o princípio democrático no Estado de Direito Ambiental ao
princípio do Compromisso intergeracional devido ao fato de que a informação, participação
comunitária e a educação ambiental devem ser implementadas para a melhoria da gestão
integrada do meio ambiente e da mineração com vistas ao atendimento do princípio da
sustentabilidade, prevista no Diploma Legal Brasileiro, expressamente em seu artigo 225.
O grande desafio para as mineradoras tem sido alcançar a sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável nos procedimentos dessa atividade econômica. Diante das
mudanças do cenário atual, impõe-se que as empresas mineradoras surpreendam nos modelos
de gestão e condução da atividade econômica e, não sejam meras cumpridoras da lei, mas
atuem com responsabilidade social e trabalhem com metas e padrões de desenvolvimento
social da comunidade que estão inseridos.
A busca pela sustentabilidade na mineração deve ser interesse da empresa, poder
público e comunidade local. Não basta um dos envolvidos, ou dois deles apenas, se empenhar.
É uma ação conjunta que movimentará o Município em direção ao desenvolvimento
sustentável.
Essa busca parte do reconhecimento dos problemas locais e da procura por soluções.
Cada envolvido tem uma visão e recursos diferentes para aplicar e alcançar a proposta de
crescimento e desenvolvimento sustentável. “É a forma como as empresas, governos e
indivíduos repartem os deveres e estabelecem responsabilidades entre os atores envolvidos
nos processos e procedimentos que orientam a tomada de decisão”. (SALLES, 2013, p. 20).
No caso de Barão de Cocais – Minas Gerais, local onde está ocorrendo o processo de
fechamento da mina de Gongo Soco, é extremamente necessário que se aplique a gestão
compartilhada para que sejam desenvolvidas estratégias sólidas para lidar com o problema
vivenciado pelo Município. Uma relação tripartida sólida entre empresa-comunidade e poder
público é de fundamental importância para que todos os envolvidos cumpram com suas
respectivas incumbências a fim de se estabelecer estratégias positivas e construtivas em busca
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Atualmente, as empresas têm versado sua postura no viés da sustentabilidade e
buscam atender às certificações socioambientais com o objetivo de alcançar as necessidades
das presentes e futuras gerações.
Para atendimento do princípio da equidade intergeracional8, as atividades são
desenvolvidas sob o aspecto do investimento estratégico social, quando a mineradora atuará
em prol da melhora na educação, investimento em tecnologia e eficiência na governança.
Nessa esteira, Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões (2010, p. 131) afirma que: “Quanto
à sustentabilidade intergeracional, a proposta é produzir uma riqueza alternativa para
substituir o exaurimento dos recursos minerais, através de fundos criados a partir de rendas
mineiras, especialmente com a Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM”.
As atividades e procedimentos das empresas mineradoras buscam os índices de
ecoeficiência, que permitem a criação de medidas e valores sociais e econômicos que
impactem o mínimo o meio ambiente (SIMÕES, 2010).

No que se refere à ecoeficiência e

o desenvolvimento sustentável do setor, Simões (2010, p. 132) entende que “as políticas
públicas com base sustentável devem fazer parte do planejamento estatal, através
especialmente de uma política setorial para a mineração, em que a intensificação da gestão
pública ampliará a responsabilidade social e ambiental dos empreendimentos minerários”.
É possível aplicar o princípio da equidade intergeracional na mineração sob o ponto
de vista das gerações atuais e das gerações futuras. Na teoria, ser sustentável em
procedimentos que relacionem recursos renováveis é, aparentemente, simples. Contudo, é
mais complicado para o caso de recursos não renováveis como é o caso da mineração, tendo
em vista que esta se desenvolve em obediência à característica da Rigidez Locacional9, pois a
mineração somente pode ocorrer onde a natureza a deixou.
Sob a análise das perspectivas das gerações atuais, a mineração deve trabalhar com
métodos que alcancem o desenvolvimento sustentável, aumentando o bem estar econômico e
minimizando os danos ambientais em busca do desenvolvimento baseado no tripé de
desenvolvimento, nos prismas ambiental, social e econômico. Lado outro, do ponto de vista
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O princípio da equidade intergeracional é aquele que tenta simular um diálogo e se preocupa com a relação
havida entre as gerações existentes e as futuras gerações, preocupa-se com o legado que as presentes gerações
deixam para as futuras, em um pensamento de desenvolvimento sustentável, em que se mostra necessário que os
danos ambientais sejam compensados por medidas e projetos que agreguem valores à natureza modificada, para
que as gerações seguintes possam usufruir dos recursos equivalentes àqueles encontrados na natureza.
(SAMPAIO, 2003)
9
Para Eliane Pereira Rodrigues Poveda (2007), o Direito Mineral deve levar em consideração as principais
características técnico-econômicas do setor, sendo a Rigidez locacional uma delas.

das gerações futuras, a preocupação é de como a atividade minerária será capaz de propiciar
riqueza alternativa que compense o uso dos recursos minerais não renováveis.
O princípio da equidade intergeracional nos empreendimentos minerários deve se
ater aos conceitos de sustentabilidade e, é certo que a sustentabilidade tem várias perspectivas,
como se verá a seguir. Além de suas perspectivas, a ideia de sustentabilidade se divide em
três.
A sustentabilidade forte está vinculada à ideia de preservação do meio ambiente e
dos recursos minerais e se relaciona com a atividade econômica e a capacidade que a mesma
tem de continuar e observar o princípio da preservação ambiental. Já a sustentabilidade fraca
entende que o capital natural e as riquezas produzidas pelo homem são substituíveis e o
objetivo de qualquer atividade é de se manter o nível de bem-estar socioeconômico. Outra
ideia é a de sustentabilidade sensata que nada mais estabelece do que a necessidade de
equilíbrio entre as dimensões do desenvolvimento. (ENRIQUEZ, 2006). Para Maria Amélia
Rodrigues da Silva Enriquez

O esgotamento de uma jazida mineral (capital natural) ao longo do tempo só se
justifica se a receita obtida com as vendas minerais se transformar em outras formas
de capital (humano, social, ou manufaturado) para os quais haja desequilíbrio ou
escassez, não negligenciando, entretanto, a necessidade de manter certos níveis
críticos dos diferentes capitais. Esta ideia admite a hipótese de substituição entre o
capital natural e o capital produzido pelo homem, mas também reconhece a
complementariedade que há entre eles. (ENRIQUEZ, 2006, p. 63).

Nessa análise, percebe-se que os princípios da educação ambiental, equidade
intergeracional aliado à sustentabilidade sensata ou prudente é um forte meio de se alcançar o
desenvolvimento do setor minerário sob as concepções do ordenamento jurídico atual. Com
esse alinhamento, o setor pode alcançar os meios para desenvolver-se de maneira
economicamente viável e socialmente justa.
É importante que a empresa e o Poder Público construam um cenário de
responsabilidade sustentável, cada um desempenhando o seu papel, sobretudo em cooperação.
O Poder Público não deve somente regularizar e fiscalizar as empresas mineradoras, mas
buscar compreender e assegurar os interesses justos da comunidade a que faz parte,
principalmente, dos menos favorecidos.
A preocupação das empresas com a questão ambiental é essencial quando se aborda
sobre sustentabilidade na mineração, mas atualmente é importante que elas se preocupem
também com as questões econômicas e sociais dos Municípios. Em entrevista para a revista

Mineração e Sustentabilidade, o diretor de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do
Ministério de Minas e Energia, o professor Edson Melo, cita que:

Os riscos do prejuízo financeiro relacionado aos passivos ambientais,
comprometimento da imagem e valor das ações impulsionam para um novo
comportamento que vai além das preocupações com a melhoria do desempenho e
sistemas de gestão ambiental ou de saúde e segurança no trabalho. (MELO, 2013,
p.10)

Seguindo esse contexto, Maurício Viana discorre sobre como as empresas devem
contribuir para a adequação da atividade mineral às exigências da sustentabilidade:

Já as empresas, por seu turno, devem contribuir, da mesma forma, para a melhoria
da percepção pública dos custos (sobretudo ambientais) e dos benefícios decorrentes
de suas atividade, aproximando-se – principalmente no nível local –, com
transparência, dos atores sociais envolvidos, além de, é claro, investir continuamente
na melhoria tecnológica, com vistas a reduzir os impactos de sua atividade sobre o
meio ambiente [...]. (VIANA, 2007, p.12)

Um problema que ainda envolve a questão em tela é a característica da rigidez
locacional da mineração e a realidade do setor com o exaurimento da jazida. A gestão dos
recursos está intimamente relacionada com a rigidez locacional, uma vez que os recursos
minerais só podem ser explorados economicamente ou não no local onde a natureza os
colocou e isso, por vezes, dificulta a realização dos empreendimentos minerários ou faz com
que os mesmos tenham os custos elevados. (FREIRE, 2005).
São problemas decorrentes da má gestão dos recursos da mineração: o atraso no
desenvolvimento de seus setores produtivos e o baixo nível de qualidade de vida na maioria
da população, além de casos conhecidos como a doença holandesa e a maldição de recursos.
No que tange ao aspecto negativo e a chamada „maldição dos recursos‟, Maria
Amélia Enriquez explica que países ricos em recursos minerais têm dificuldade em
desenvolver-se em outros segmentos econômicos, haja vista que a mineração se sobressai aos
demais e, muitas vezes, os atrofiam. (ENRIQUEZ, 2008). Tais fatores se originam das
características econômicas que circundam a mineração, como a má distribuição de renda,
pouca diversificação econômica, ganhos das exportações concentrados em produtos
primários, etc. Cita ainda a chamada “doença holandesa” em que a atividade extrativa de gás
natural fez com que o círculo do trabalhador que se forma no entorno da mineração beneficia
apenas àqueles que estão nele inseridos, visto que seus altos salários retiram o interesse do
desenvolvimento de demais áreas, fazendo com que os interesses e bons profissionais sejam

atraídos para a mineração o que causa uma grande má distribuição de renda com os demais
setores da população.
Maria Amélia Enriquez ainda explica sobre a doença holandesa que, sob seu
entendimento, é uma questão que envolve o setor mineral e os demais segmentos econômicos,
como artesanato, comércio, agricultura e outros, que, geralmente, têm seu crescimento
retardado em razão da atividade de mineração na comunidade local e sua influência interna e
externa. (ENRIQUEZ, 2006).
Porém, é possível encarar a mineração sob outro enfoque, embora existam problemas
ao discorrer que isso só ocorre pela ineficiência burocrática e má gestão dos recursos pelo
órgão público. Se há um aumento da arrecadação é possível ao Estado direcionar recursos e
incentivos para o desenvolvimento de outros setores e na infraestrutura da comunidade
envolvida na mineração.
Diante dos problemas enfrentados pela mineração e levando-se em consideração as
repercussões que essa provoca para as gerações presentes e futuras em virtude de sua rigidez
locacional e sua gestão de recursos, estudos discutem a possibilidade de criar fundos para
administrar as rendas decorrentes desse segmento econômico.
Quanto aos objetivos desses Fundos de gestão, Maria Amélia Rodrigues da Silva
Enriquez explica que são três os objetivos:
1)Evitar os efeitos nefastos da “maldição dos recursos”; 2) garantir benefícios às
gerações atuais; e 3) promover o princípio da equidade intergeracional, gerando
alternativas para a manutenção do nível de bem-estar socioeconômico após o
esgotamento das reservas minerais. (ENRIQUEZ, 2006, p. 65).

Os fundos de gestão são modelos utilizados em diversos países e são instrumentos de
uso sustentável das rendas minerais que visam a dinamizar a economia local e proporcionar
melhorias na qualidade de vida da população envolvida pela atividade minerária nos mais
variados campos, como saúde, educação e previdência social, com a reserva de parte das
quantias arrecadadas na mineração.
Esse instituto é um estabilizador da economia local e quando geridos em sociedades
com um elevado grau de participação democrática, alcançam-se grandes e variados debates
para discussão da forma de gestão, o uso dos recursos e a partilha entre os beneficiários.
(ENRIQUEZ, 2006).
Maria Amelia Rodrigues da Silva Enriquez (2006, p. 70) entende que “não obstante
toda a preocupação com as futuras gerações, esses fundos também se constituem em

instrumentos necessários para neutralizar os desequilíbrios provados pela Dutch disease e,
assim, garantir o padrão de vida das gerações atuais”.
Em países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, os fundos de gestão, muitas
vezes, apresentam diferenças dos resultados obtidos pela gestão dos fundos nos países
desenvolvidos, pois as diferenças das realidades socioeconômicas geram resultados distintos.
Nos países em desenvolvimento, percebe-se que não há a ampla participação da sociedade nas
cidades mineradoras e não há transparência por parte dos gestores. (ENRIQUEZ, 2006).
Nesse sentido e relacionado à mineração, o Relatório Final da Rio + 20, documento
elaborado pelos Chefes de Estado e de Governo e representantes de alto nível, concluiu que os
governos e empresas devem promover a melhoria contínua da prestação de contas e
transparência, bem como a eficácia dos mecanismos pertinentes em vigor para evitar os fluxos
financeiros ilícitos a partir das atividades de mineração.
Autores defendem a ideia de que no planejamento da empresa mineradora deve ser
estudada e analisada a herança que será deixada para comunidade. Para Edson Melo “as
questões socioambientais deixaram de ser um tema periférico na agenda das grandes empresas
e foram alçadas a uma posição mais estratégica, ligada a risco e oportunidade de negócios”.
(MELO, 2013, p.11).
A preocupação com o planejamento pela empresa mineradora e a herança que essa
atividade deixa para o Município é muito forte no Município de Barão de Cocais, já que o
empreendimento se encontra na fase de fechamento e a gestão compartilhada, embasada no
tripé de desenvolvimento e no princípio da Equidade intergeracional é imperiosa para que a
mineração deixe um legado para a comunidade local, mesmo que seja em outros segmentos
sociais ou econômicos.
O legado a ser construído pelas empresas pode ser alcançado com melhorias e
estabelecimento de infraestrutura, como estradas, energia elétrica e acessos, criação e
sustentação de empregos, capacitação profissional, projetos e programas sociais, incentivo à
educação e cultura, e, principalmente, apoio na diversificação da economia local.
(ENRÍQUEZ, 2007, p.121).
Há a necessidade de promover uma melhor governança da mineração para atender o
princípio da educação ambiental, da equidade intergeracional e ainda considerando que os
bens somente podem ser explorados ou explotados no local onde se encontram em face da
característica da Rigidez Locacional.
Constata Maria Amélia Rodrigues da Silva Enriquez (2006, p. 70) que “o bônus
econômico que o setor mineral proporciona localmente é passageiro, mas, se as rendas

geradas forem bem administradas, essa riqueza poderá se prolongar muito além da vida útil da
jazida”.
Tal preocupação é conspícua já que, com a governança mais bem estruturada pode-se
prolongar as riquezas além do tempo normal previsto para a exploração econômica da jazida.

2.3 A reconceitualização da Sustentabilidade Ambiental e o desenvolvimento viável na
Atividade Minerária em tempos de resiliência
Para Juarez Freitas (2011, p. 48) “sustentável é a política que insere, de modo
homeostático, todos os seres vivos, de algum modo, neste futuro comum (sob pena de se
tornar abstração pouco útil), sem que haja apego excessivo a determinado padrão material de
vida”. Entendimento atual e majoritariamente adotado é aquele que entende o
desenvolvimento sustentado ou sustentável como a união desses dois conceitos. O único
desenvolvimento interessante aos anseios contemporâneos é o constituído mutuamente com a
sustentabilidade, sendo assim, um desenvolvimento duradouro e homeostático.
O crescimento e o desenvolvimento de um país sejam eles nos prismas ambiental,
econômico e social não podem ser medidos por suas legislações. É imperioso que se vá além
delas, com a participação efetiva de todos os atores envolvidos na mineração, para que assim
possam se valer dos dispositivos legais e os aplicarem no plano fático de maneira mais
adequada.
Existe a necessidade de que o Estado, como indutor de boas práticas de mercado, e a
coletividade, em obediência ao dispositivo constitucional, adotem políticas públicas que
versem pelas práticas sustentáveis. Assim, atender-se-á às aspirações do Estado Democrático
de Direito.
O Estado é, sem dúvida, um importante influenciador do mercado. Ele dita regras
que passam a ser cumpridas pelos fornecedores e fabricantes. Com efeito, a Administração
Pública incorpora o que é seu dever-poder de ditar os rumos ao desenvolvimento nacional,
para garantir a sustentabilidade em lugar de uma insaciabilidade patológica em face da
natureza e de seus recursos. Ressalta-se que essa prática deve ser aliada às atividades da
coletividade como forma de alcance dos intentos relativos à defesa do meio ambiente na
atividade de mineração.

As atividades mineradoras impactam o meio ambiente e outros fatores, como os
sociais e econômicos que também são motivos de preocupação para o desenvolvimento viável
da atividade nos tempos de resiliência10.
Nos momentos atuais vive-se um paradigma em que de um lado, tem-se a poluição
do planeta e por outro o aumento populacional que faz com que a produção de alimentos,
destrua ou promova ao uso cada vez maior dos recursos naturais. Para Daniel Meyer (2011)
“essa perspectiva aspira assim, transformar a gestão ambiental convencional, que
normalmente busca controlar mudanças, e, em vez disso, tentar gerar uma capacidade melhor
de acolher as (rápidas como lentas) mudanças dentro dos ecossistemas”.
É certo que se vive em tempos de resiliência, uma vez que se vive praticamente no
limite da capacidade dos ecossistemas porque, embora ainda não se conheça o limite exato, os
recursos naturais estão sendo usados em demasia. Diante disso, a sociedade deve assumir suas
responsabilidades legais e passar a fazer com que o meio ambiente e sua proteção sejam
efetivamente desenvolvidos no plano fático, na realidade das sociedades mineiras. Para tanto,
também é de bom alvitre que o poder público, exercendo essa responsabilidade, promova
limpidez na gestão dos recursos minerais e alie essa transparência ao incentivo à participação
informada da população.
É necessária a busca do desenvolvimento sob um tripé ambiental, social e
econômico, incluindo-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como uma
garantia de todos os cidadãos. Nesse sentido, Ignacy Sachs (2009, p.60) explica que
“reconceitualizando-se o desenvolvimento como apropriação efetiva de todos os direitos
humanos, políticos, sociais, econômicos e culturais, incluindo-se aí o direito coletivo ao meio
ambiente”.
A busca do equilíbrio do meio ambiente, pressuposto estabelecido na Constituição da
República de 1988, por certo, não se fará por mudança legislativa e sim com a mudança de
postura e da reconceitualização do desenvolvimento. Para que haja o equilíbrio almejado
constitucionalmente é cogente a melhoria da capacidade de todos, por meio de processos de
informação e conscientização ambiental. Além disso, é imperativa a promoção da gestão
integrada e compartilhada do meio, incluindo neste, Poder Público e a coletividade no
processo decisório, e, por fim, que nesses processos de defesa do meio ambiente também seja
possível o melhor gerenciamento das consequências sociais e ambientais da atividade de
mineração.
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Segundo Daniel Meyer (2011), resiliência pode ser simplesmente definida como a capacidade da sociedade,
mesmo tendo seus problemas, crises e choques, continuar tendo suas condições básicas.

A gestão integrada e o conceito de desenvolvimento Sustentável são incorporados ao
ordenamento jurídico por meio da Constituição da República de 1988, sendo também
necessária a adoção de práticas que corroborem as disposições constitucionais. Portanto, não é
necessária a criação de mais leis que defendam a gestão participativa, é necessária a mudança
de postura.
Para Daniel Meyer,

A busca da resiliência é um grande desafio para os gestores e a sociedade civil no
Brasil. Para isso é preciso trabalhar para integrar vários componentes, não apenas
satisfazer o interesse de poucos (seja político, empresário, ambientalista, índio ou
uma espécie endêmica). Quando a gestão e tomada de decisões são compartilhadas,
por um grupo diverso (por exemplo, usuários locais do recurso, cientistas, membros
da comunidade com conhecimento tradicional, representantes do governo, etc), o
sucesso na implementação dos programas de conservação e preservação ambiental
normalmente aumenta. (MEYER, 2011).

Diante da reconceitualização da Sustentabilidade Ambiental vivenciada não só no
Brasil, mas também no campo internacional e levando-se em consideração a real necessidade
de mudança de posturas no contexto geral, merece destaque documento oficial importante que
foi o Relatório do Painel de Alto nível do Secretário geral das Nações Unidas sobre
sustentabilidade global – Povos Resilientes, Planeta Resiliente – Um futuro digno de escolha.
(ONU, 2012)
O referido relatório das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global foi
confeccionado em 2010, com 56 recomendações destinadas à ideia de desenvolvimento
sustentável, para proporcionar contribuição oportuna para as discussões que seriam travadas
na Rio+20, sediada pelo Brasil, em junho de 2012.
Ele se divide em seis seções. A primeira delas traduz a visão geral do Painel; a seção
dois dispõe sobre o progresso rumo ao desenvolvimento sustentável; a terceira seção tem a
finalidade de capacitar as pessoas para fazerem escolhas sustentáveis; a quarta versa por um
trabalho rumo à economia sustentável; a quinta seção preza pelo fortalecimento da
governança institucional e finaliza com a seção seis, que se traduz pela conclusão do Plano.
Fica claro que o mencionado plano, embora tenha uma abordagem global, se encaixa
na atividade minerária brasileira, que, desde a Constituição de 1988 e toda a mudança
legislativa ocorrida em virtude de novas legislações que exponham o tema “meio ambiente”
sob um novo enfoque, passa a requerer um sistema de nova gestão da mineração no campo
nacional.

Além disso, todas as atividades nacionais e internacionais clamam pelo
desenvolvimento sustentável das atividades mineiras, sendo o novo marco regulatório da
mineração, representado pelas discussões nacionais do setor e pelo Projeto de Lei nº.
5807/2013, uma medida essencial para a mudança de postura que já acontece, ainda que de
maneira tímida, desde 1988, como se abordará em momento oportuno nesse estudo.
Reafirma-se que o tema discutido por esse Plano de Ação é o Desenvolvimento
Sustentável e quais as recomendações devem ser aplicadas para que ele seja alcançado, visto
que o desenvolvimento sustentável é a capacidade da população influenciar na mudança e
construção de seus direitos.
Com a preocupação do poder público e seu incentivo à participação da coletividade,
alcança-se a gestão integrada e participativa dos recursos naturais e todo processo de
produção estará afetado pelo conceito de desenvolvimento sustentável e embutirá em suas
fases métodos que versem por esse objetivo.
Nesse sentido, é o entendimento da Organização das Nações Unidas – ONU, no
plano de ação Povos Resilientes, Planeta Resiliente:

De maneira mais geral, a governança internacional, nacional e local em todo o
mundo, bem como a sociedade civil e o setor privado, deverão adotar integralmente
os requisitos de um futuro com desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, as
comunidades locais devem ser estimuladas a participar de maneira ativa e
consistente na conceitualização, planejamento e execução de políticas de
sustentabilidade. (ONU, 2012)

É necessário que o desenvolvimento sustentável seja colocado em prática na política
econômica de cada país e passe a ser uma exigência do Poder Público unido à coletividade. É
necessário criar uma linguagem comum, trazendo o paradigma do desenvolvimento
sustentável para a economia tradicional. (ONU, 2012).
Sobre isso, o Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global recomenda que:

Para construir uma melhor governança, coerência e responsabilidade para o
desenvolvimento sustentável nos níveis nacional e global, as áreas prioritárias de
ação incluem aumentar a coerência nos planos subnacional, nacional e internacional,
criar um conjunto de metas de desenvolvimento sustentável, elaborar um relatório
periódico da perspectiva mundial do desenvolvimento sustentável que reúna
informações e avaliações atualmente dispersadas nas instituições e as analise de
maneira integra e, por fim, assumir um novo compromisso para revitalizar o
arcabouço institucional internacional, inclusive considerando a criação de um
conselho mundial de desenvolvimento sustentável. (ONU, 2012).

Em busca de uma gestão que prime pelo desenvolvimento sustentável e de uma
política de melhor governança, é importante que se criem instituições e organizações que

tenham decisões efetivas nos processos decisórios no âmbito local, nacional, regional e
global. Nos lugares em que essas instituições já existam é necessário que se incentive a sua
manutenção para que se fortaleça a governança com base no princípio da sustentabilidade.
O princípio da sustentabilidade reúne facetas materiais e imateriais que não podem
ser esquecidas. É, portanto, um conceito multidimensional. Nas próximas seções, abordam-se
suas diversas dimensões, sejam elas, social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental.

2.3.1 Perspectiva Social da Sustentabilidade

Na Constituição Federal, em seu art. 3º, estabelecem-se os objetivos da República,
que visam ao desenvolvimento e o bem-estar da coletividade, vale dizer, de cada um dos
cidadãos brasileiros e de todos os estrangeiros, que residem legalmente no Brasil.
A ênfase Social da Sustentabilidade deve ser considerada, vez que trata de maneira
direta e específica da Sociedade, sendo ainda imperioso salientar que o Capítulo do “Meio
Ambiente” está inserido na Ordem Social.
No Brasil, a ordem econômica, que tem suas características e valores específicos,
subordina-se à Ordem Social e o crescimento ou o desenvolvimento socioeconômico é o
objetivo maior do Estado Democrático de Direito. Assim, é certo que as atividades humanas,
ligadas à atividade econômica, não podem, de forma alguma, gerar problemas que afetem a
qualidade ambiental e que impeçam o atingimento das finalidades sociais.

2.3.2 Perspectiva Econômica da Sustentabilidade
A ordem econômica brasileira está presente na Constituição Federal, “fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, como disposto no art. 170, caput, e,
dentre seus princípios, encontra-se a “defesa do meio ambiente”.
Tem-se, com essa máxima, um dos maiores avanços da Constituição em relação à
tutela ambiental. É certo que nenhuma iniciativa, seja ela privada ou pública, pode violar a
proteção do meio ambiente, ou seja, tudo o que se pratique em prol do crescimento ou
desenvolvimento econômico deve sempre se pautar na defesa do meio ambiente.
É indispensável escolher e aplicar as grandes e as pequenas políticas econômicas
sustentáveis, reestruturando consumo e produção.

2.3.3 Perspectiva Jurídico-política da Sustentabilidade

A dimensão Jurídico-política da sustentabilidade entende que esse conceito é um
direito fundamental de todo cidadão e quando este o exerce, está reconhecida a sua liberdade.
Analisando-se a sustentabilidade sob esse prisma, nasce o Estado Sustentável,
lastreado no Direito que colima concretizar os direitos relativos ao bem-estar duradouro das
atuais gerações, sem prejuízo das futuras.

2.3.4 Perspectiva Ambiental da Sustentabilidade

A dimensão Ambiental é aplicada no sentido de que existe dignidade do meio em
que se vive e que essa deve ser observada em qualquer situação que atividades humanas
envolvam o meio ambiente. Reconhece-se, aqui, o direito de gerações atuais usufruírem dos
recursos naturais sem prejuízo das futuras, em todos os seus aspectos.
Sobre o tema, Juarez Freitas (2011, p. 61) dispõe que “Não faz sentido persistir nessa
matriz comportamental da destruição ilimitada e do poder neurótico sobre a natureza, não
somente porque os recursos são finitos, mas porque tal despautério faz milhões de vítimas no
caminho.”. Atividades sustentáveis devem ser fortemente incentivadas pelo poder público,
para que assim a degradação ambiental não inviabilize ainda mais a vida humana.

2.3.5 Perspectiva Ética da Sustentabilidade

A referida dimensão de Sustentabilidade tem como pressuposto a ligação
intersubjetiva e natural de todos os seres vivos, no sentido do dever-prazer de solidariedade.
Segundo Juarez de Freitas (2011, p. 57) “A percepção ética habita em todos, convindo notar
que aqueles que alcançarem maior autoconsciência resultam com o dever mais alto de, sem
encolher os ombros, resguardar, ao máximo, a integridade de todos os seres, de sorte a não
provocar dano injusto, por ação ou omissão”.
Dessa forma, a atitude ética, per si, supõe uma tarefa simultânea, que é a de atingir o
bem-estar íntimo e o bem-estar social. Tal prisma da sustentabilidade, no que toca às políticas
públicas, deve ser reavaliado, cobrando-se uma utilização equitativa dos recursos públicos
poupados e direcionados ao atingimento do bem-estar físico, psíquico e espiritual.
A dimensão ética de sustentabilidade ajuda a percorrer o caminho da gestão do meio
ambiente em todas as atividades ligadas a ele, pois, só assim, se conseguirá a efetivação do

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por meio de
conscientização pessoal e, posteriormente, a conscientização global.
A sustentabilidade, sob o seu prisma ético, desperta para defesa pessoal. Sob o olhar
ético da sustentabilidade passa-se a preocupar com o alcance do bem estar íntimo e do bem
estar social e, se assim o sendo, os envolvidos na discussão bem como na gestão do meio
passam a participar de uma forma mais crítica e intensa, primeiramente para atender aos seus
próprios anseios e, em consequência disso, também atendem aos anseios da coletividade em
prol de uma gestão mais equilibrada e efetiva dos recursos.
Nesse sentido, Ignacy Sachs (2009, p. 59) lembra que “A ONU tem tido um sucesso
proeminente na promoção da conscientização ambiental, incorporando-a ao conceito de
desenvolvimento multidimensional (...) o pensamento sobre o desenvolvimento tem sido
totalmente transformado”.
Os prismas de sustentabilidade acima demonstrados são de grande valia para que se
alcance o desenvolvimento viável da atividade minerária no ordenamento jurídico brasileiro
nos tempos de resiliência. É patente a necessidade de mudança de posturas para que se
desenvolva uma gestão compartilhada dos recursos minerais e dos impactos positivos e
negativos que o desenvolvimento minerário gera para o Município mineiro.
Quanto ao modelo integrado de gestão, Daniel Meyer explica que

(...) esse modelo integrado de gestão é complicado porque tira os privilégios de
alguns e tem sido criticado pelos altos custos. Mas como dito no começo, o grande
desafio desse século será viver dentro das incertezas, das vulnerabilidades e os
riscos. As mudanças globais vão afetar o Brasil, de uma forma ou de outra, sena na
economia ou na natureza. Buscar a resiliência se transforma assim numa importante
ferramenta, porque ao contrário do modelo de gestão comando e controle, que busca
eficiência, otimização e equilíbrio, a resiliência ajuda adaptar-se a mudanças,
surpresas não-lineares, fomentando consequentemente a inovação e ajudando a
moldar a capacidade de aprendizagem dos envolvidos na gestão ambiental. Resta,
entretanto, ver se a resiliência é uma linha de sabedoria que vai mudar a forma de
como os gestores no Brasil confrontam os problemas ambientais, criando formas
mais consensuais e apróprias de trabalhar e conservar a natureza. (MEYER, 2011)

Com a sustentabilidade ética, há uma mudança de perspectivas na defesa do meio
ambiente e maior interesse e participação de grande parcela da coletividade. O
desenvolvimento sustentável e a ideia de sustentabilidade passam a ser assumidos por todos
em um modelo integrado de gestão ambiental dos recursos minerais.

3 A DIVISÃO DIDÁTICA DO MEIO AMBIENTE E O PLANO NACIONAL DE
MINERAÇÃO

A Constituição da República de 1988 foi a primeira Constituição Brasileira que
consagrou a expressão meio ambiente e suas disposições encontram-se em diversos títulos e
capítulos. O diploma tenta, com os dizeres do artigo 225, caput, alargar a abrangência da
norma jurídica, visto que confere a esse ramo do direito, a titularidade coletiva, que é
intimamente ligada ao desfrute de um bem coletivo, o que nos faz entender que o Direito ao
meio ambiente se enquadra na categoria de interesses difusos, possuindo dimensão tanto
subjetiva quanto coletiva. Além disso, protege, de maneira diferente, os recursos minerais.
O meio ambiente é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão que se
encontre em território nacional e, hoje, a forma como esses recursos são gerenciados tem sido
objeto de preocupação geral.
Em uma concepção mais abrangente do meio ambiente, entende-se que
São elementos do meio ambiente, além daqueles tradicionais, como o ar, a água e o
solo, também a biosfera, esta com claro conteúdo relacional (e, por isso mesmo,
flexível). Temos, em todos eles, a representação do meio ambiente natural. Além
disso, vamos encontrar uma série de bens culturais e históricos, que também se
inserem entre os recursos ambientais, como meio ambiente artificial ou humano,
integrado ou associado ao patrimônio natural. (MILARÉ , 2009, p.118)

A doutrina entende que o meio ambiente pode ser dividido epistemologicamente
para que se promova sua melhor e mais completa proteção. Nesse sentido,
Partindo desse conceito doutrinário, podemos dividir o meio ambiente em: a) meio
ambiente natural – integra a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna, a flora, a biodiversidade, o patrimônio genético e a zona costeira
(art. 225 da CF); b) meio ambiente cultural – integra os bens da natureza material e
imaterial, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico. Artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (arts. 215 e 216 da CF); c) meio
ambiente artificial – integra os equipamentos urbanos, os edifícios comunitários
(arquivo, registro, biblioteca, pinacoteca, museu e instalação científica ou similar)
(arts. 21, XX, 182 e s. e 225 da CF); d) meio ambiente do trabalho – integra a
proteção do homem em seu local de trabalho, com observância às normas de
segurança (arts. 7º, XXII, e 200, VII e VIII, ambos da CF). (SIRVINSKAS, 2012, p.
127).

Apesar de o Direito Ambiental ser uno e indivisível, por estar associado à noção de
direito à qualidade de vida, faz-se necessário um corte epistemológico em razão de sua

amplitude. Frente a isso, a literatura vê o direito ambiental sob quatro aspectos: meio
ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.
Já a atividade de mineração promove impactos negativos e positivos em toda a
sociedade. Em consequência, ela promove impactos ao meio ambiente físico, artificial,
cultural e no meio ambiente do Trabalho.
O meio ambiente natural é, geralmente, o mais conhecido por todos ou é aquele que,
quando se fala em meio ambiente, pensa-se instantaneamente no que ele representa. Essa
vertente do conceito de meio ambiente tem proteção constitucional no art. 225 da
Constituição da República que assegura a defesa do meio em que se vive, atrelando a esse
conceito, princípios ambientais norteadores da defesa do meio ambiente em sua integralidade,
pois se entende que o meio ambiente deva se apresentar ecologicamente equilibrado, por ser
bem de titularidade coletiva.
Numa visão infraconstitucional, tem-se a Lei nº. 6.938/81, conhecida como Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, que se refere ao meio ambiente natural como sendo a
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o
solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, com base no artigo 3º, inciso V da
referida lei. O meio ambiente natural ou físico, constituído por esses elementos, é diretamente
tutelado pelo caput do art. 225 da Constituição Federal, e essa é a divisão didática do conceito
de meio ambiente em que o impacto pela atividade de mineração é mais visível.
O meio ambiente artificial é o meio constituído pelas edificações decorrentes da
atividade humana. Essa vertente do conceito de meio ambiente engloba o espaço aberto e o
espaço fechado, representados pelas praças, avenidas, ruas e, ainda, prédios públicos e
edificações que servem para a moradia e trabalho do particular, respectivamente. Esta faceta
do meio ambiente está intimamente relacionada ao conceito de cidade e recebe proteção
constitucional nos artigos 21, inciso XX, 182 e 225 da Constituição da República de 1988,
dentre outros.
Além disso, esse prisma do conceito de meio ambiente está intimamente relacionado
com o conceito de Políticas Urbanas, envolvendo legislações, como o Estatuto da Cidade, Lei
nº. 10.257/200, já que o meio ambiente artificial é composto por bens provenientes da
intervenção humana consciente que não comportem valor histórico e cultural. A atividade de
mineração também promove uma mudança significativa no meio ambiente artificial e, muitas
vezes, o modifica drasticamente, mas, ao mesmo tempo, nos beneficia em diversas atividades
que desenvolvemos em nossas vidas.

Já o meio ambiente cultural é a expressão de facetas sociais que protege as histórias
de um povo e identifica a sociedade. Sirvinskas entende que

Trata-se de uma criação humana que se expressa em suas múltiplas facetas sociais.
A cultura, do ponto de vista antropológico, constitui o elemento identificador das
sociedades humanas e engloba a língua pela qual o povo se comunica, trasmite suas
histórias e externa suas poesias, a forma como prepara seus alimentos, o modo como
se veste e as edificações que lhe servem de moradia, assim como suas crenças, sua
religião, o conhecimento e o saber fazer as coisas (...). (SIRVINSKAS, 2012, p.

637)
Ponto incontroverso é que a cultura também merece proteção legal, e, para tanto,
dispôs a Constituição Federal, em seu art. 216 e seguintes, sobre a proteção do patrimônio
cultural de um povo. Mesmo antes da Constituição da República, já se tutelava o meio
ambiente cultural, por meio de outros instrumentos, como, por exemplo, o Decreto-Lei nº.
25/1937, que dispõe sobre a organização e proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional.
Na visão de Sirvinskas (2012, p. 637) o patrimônio cultural “é formado por uma
gama diversificada de produtos e subprodutos provenientes da sociedade. Esse patrimônio
deve ser protegido em razão do seu valor cultural, pois constitui a memória de um país”.
Como elencado no dispositivo legal, o patrimônio cultural de um povo pode ser representado
pela identidade, memória dos grupos existentes na sociedade e ação em suas mais diversas
formas. Assim como o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural é também
modificado pelas atividades minerárias, pois as mineradoras, muitas vezes e pelas mais
variadas circunstâncias, promovem projetos de defesa ao Patrimônio daquele povo e
incentivam a cultura local.
Por último, tem-se a vertente do Meio Ambiente do Trabalho, seguimento esse que
se preocupa com a saúde e segurança do trabalhador em seu ambiente laboral. O meio
ambiente do trabalho é o local em que mais permanece o trabalhador, mais até que em sua
própria residência. Em razão disso, mostra-se necessário que o trabalhador tenha o amparo da
lei, no sentido de resguardar os direitos que lhe são inerentes à atividade de labor. Nesse
sentido, a Constituição da República, em seu art.7º, protege o trabalhador e o meio ambiente
do trabalho, assegurando ao mesmo direito disposto em seu inciso XXIII de “redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”.
O meio ambiente do trabalho pode ser conceituado como o espaço onde ocorrem as
práticas laborativas, independente de contraprestação pecuniária, em um ambiente sadio, com
observação dos padrões de equidade entre os agentes, sejam eles homens, mulheres, menores

aprendizes, celetistas, estatutários, autônomos, dentre outros. A mineração ao passo que gera
emprego à população local, também gera fortes impactos à saúde dos trabalhadores
envolvidos nessa área, impactos esses que podem ser na sua saúde física ou mental.
A fim de regulamentar a atividade de extração de minérios do subsolo brasileiro,
tem-se uma gama de legislações constitucionais e infraconstitucionais que envolvem o tema, e
visam regulamentar e proteger o meio em que se vive. No plano constitucional, têm-se
dispositivos que regulam a explotação e exploração de recursos minerais, quais são as pessoas
que podem promover a pesquisa e lavra dos recursos, bem como a forma como a mesma irá
ocorrer. Além disso, também disciplina outras espécies de planos de exploração minerária,
dispondo sobre a competência privativa da União em legislar sobre jazidas, minas e recursos
minerais e a competência concorrente dos entes federativos em registrar, acompanhar e
fiscalizar as atividades mineradoras.
Portanto, para que se atinja o princípio da sustentabilidade na gestão dos recursos
minerais, é imperioso que se conheça a divisão didática do meio ambiente para que, no
processo produtivo, o meio ambiente, em todas as suas facetas, seja considerado.

3.1 Os desafios da Atividade Minerária inseridos no Plano Nacional de Mineração 2030,
o novo Marco Regulatório da Mineração e a influência na Gestão da Mina do Gongo
Soco em Barão de Cocais – Minas Gerais
Há algum tempo, são vários os desafios para se atender ao princípio da
sustentabilidade nos processos evolutivos e nas investidas econômicas dos empreendedores
no Brasil. Um dos fundamentais desafios é a aplicação prática dos ditames constitucionais,
mormente no que toca à governança do meio ambiente pelo Poder Público e pela coletividade,
em busca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para se atender às necessidades das
presentes e futuras gerações, com enfoque no princípio da sustentabilidade.
Para que a gestão integrada seja efetivamente praticada é importante que o meio
ambiente seja visto como um todo, embora suas particularidades devam ser entendidas para
que se promova a melhor defesa.
Nesse sentido e para alcançar esse desiderato, o Plano Nacional da Mineração -2030
foi criado em 2010 e dividido em cinco capítulos: o primeiro buscou traçar o contexto em que
o setor mineral está inserido, apresentando um panorama geral e síntese dos principais bens e
produtos do setor; o segundo capítulo trouxe os desafios para a geologia, mineração e
transformação mineral; o terceiro capítulo apresentou os prováveis cenários de evolução do

setor mineral e visão de futuro para o ano de 2030; o quarto capítulo apontou previsões de
demanda, investimentos e recursos humanos para o setor; e o quinto capítulo definiu os
objetivos estratégicos e ações necessárias para se alcançar a visão de futuro apresentada.
Para fundamentar o Plano Nacional de Mineração foram apresentadas três diretrizes:
“a) governança pública eficaz; b) agregação de valor e adensamento de conhecimento em
todas as etapas do setor mineral; c) sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva
mineral” (PNM, 2010).
O PNM – 2030 prima pela aplicação da sustentabilidade em todas as etapas do
desenvolvimento da atividade minerária e ainda o zelo e cuidado com o meio ambiente nesse
processo. Além disso, preocupa-se com a governança pública eficaz e assim como pelo
controle por gestão, enaltecendo o Princípio Democrático da Declaração do Rio como
instrumento para a aplicação da gestão integrada dos recursos minerais.
Ao desdobrar o princípio supramencionado, tem-se o princípio da informação,
educação Ambiental e Participação como pilares para o desenvolvimento da governança
pública eficaz. É certo que, com a aplicação desse princípio, as mazelas vivenciadas pelos
Municípios mineiros e a relação que eles possuem com as empresas mineradoras pode em
muito melhorar, haja vista que a gestão dos recursos minerais acontecerá de forma mais
consciente e com a participação e contribuição da sociedade envolvida no meio onde se
instala ou instalou a atividade econômica de mineração. Com a proposta, em observância a
essa diretriz e aplicação do princípio em tela, as decisões tomadas terão legitimidade e as
audiências públicas, que muitas vezes, são instrumentos de legitimação, passam ou passarão a
ser instrumentos de legitimidade.
No que se refere à diretriz “agregação de valor e adensamento de conhecimento em
todas as etapas do setor mineral”, pode-se afirmar que ela prima pelo Patriotismo
Constitucional e a lealdade às Instituições brasileiras com o fito de promover uma
transferência de tecnologia que esteja ligada a uma produção mais limpa e em observância ao
Princípio da Sustentabilidade, que é a capacidade de renovação e resiliência.
O Plano contempla os desafios para a geologia, mineração e transformação mineral
para a produção sustentável, reciclagem e fechamento de mina, previsão e discussão sobre os
Royalties, recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e Indústria, micro e pequenos
empreendimentos e infraestrutura. Nesse sentido, tem-se que a mineração muda seu cenário e
seus objetivos e passa de uma visão de “crescimento econômico” para a de “desenvolvimento
econômico”.

O Plano implementa a ideia de desenvolver a exploração científica e econômica dos
recursos minerais de forma mais sustentável, por meio de produção mais limpa e que vise à
redução dos passivos ambientais, que são hoje o foco das preocupações das empresas
mineradoras e dos Municípios envolvidos, como é o caso do Município de Barão de Cocais e
a mina de Gongo Soco, objeto deste estudo.
A mina em comento, que iniciou suas primeiras atividades no ciclo do ouro e
continuou desenvolvendo atividades mineiras no decorrer dos tempos, ainda se faz presente
na vida da população local e participando da realidade discutida pelo Plano Nacional de
Mineração, principalmente porque tal empreendimento se encontra na fase de fechamento e
precisa apresentar soluções de todas as ordens para a redução de passivos ambientais e
aprimoramento nas outras áreas, como as áreas econômicas e sociais.
Preza-se que as mineradoras mais recentes tenham maior rigor quando da elaboração
e cumprimento do Plano de Aproveitamento Econômico da Jazida e que passem a atuar de
forma diferente daquela que as mineradoras atuavam outrora, promovendo com isso, a
produção sustentável do setor mineral e observância do meio ambiente como um todo,
considerando, inclusive, seu corte epistemológico.
A preocupação com a forma mais sustentável de exploração ou explotação dos
recursos minerais se deve também ao fato de que a mineração brasileira contribui com US$17
bilhões do PIB nacional e gera um valor de produção mineral (VPM) de US$ 26 bilhões com
exportações de US$20 bilhões e importações de US$11 bilhões, o que representa um fluxo de
comércio de US$31 bilhões e um saldo comercial de US$9 bilhões (PNM, 2010).
Atualmente, segundo dados expressos no Plano Nacional de Mineração, o
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM registra a lavra de 55 substâncias
minerais, entre as quais 12 têm expressão internacional, respondendo por mais de 4% da
produção global. (PNM, 2010).
O Plano Nacional de Mineração tem natureza sociológica e preza pelo conceito de
exploração e gestão dos recursos minerais com base na Teoria Troika de sustentabilidade11, a
qual é composta da energia, alimentos e água. Tal teoria é plenamente aplicável ao setor
minerário haja vista estar relacionada a dois de seus três aspectos: energia e água.
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A Teoria Troika da Sustentabilidade considera que o enredo para o presente século XXI terá em seu cerne a
premissa segundo a qual seus desdobramentos estarão intimamente ligados ao suprimento civilizacional de suas
demandas de água, alimentos e energia. Nessa teoria a ideia de sustentabilidade tem inúmeras dimensões e
trabalha com a noção de que as civilizações, sociedades e organizações possuem habilidades para se manterem
no espaço, evitando a crise ou colapso. Em seus aspectos, trabalha a energia e a água como fundamentos dessa
teoria para sustentar pessoas, cidades, sociedades e civilizações. (GRACCO, 2013).

Ainda, na busca da mudança de posturas e na implementação de uma melhor
governança do setor da mineração no Brasil, tem se discutido há algum tempo o Novo Marco
da Mineração, representado pelo Projeto de Lei nº. 5.807/2013, que propõe a criação das
Agências Reguladoras, a mudança na esfera de descentralização administrativa, regulação da
exploração privada de um bem público, maior poder normativo e que modifica o cálculo da
Compensação Financeira sobre Exploração Mineral (CFEM) para um percentual de até 4%,
sobre o faturamento bruto da comercialização dos produtos minerais.
Segundo a proposta, as Agências reguladoras serão desenvolvidas na forma de
colegiados, compostos por técnicos com a finalidade de regular da melhor forma possível o
setor. Com isso, as decisões não seriam submetidas à revisão do Ministério de Minas e
Energia (MME) em razão da autonomia da Agência Nacional da Mineração.
As agências Reguladoras são diferentes das Autarquias Comuns e substituirão as
funções exercidas pelo DNPM – atual Departamento Nacional de Produção Mineral. Dentre
as funções regulatórias da Agência Nacional de Mineração são as de estabelecer normas e
padrões para aproveitamento mineral em prol da Sustentabilidade Econômica, sendo claro que
os atos administrativos devem ser públicos e transparentes.
Essas propostas referentes à criação da agência se justificam pela intenção de
aumentar a competitividade e fortalecer a atuação do Estado, almejando um desenvolvimento
industrial, além do aproveitamento dos recursos minerais de forma sustentável. A corrente
que defende a mudança entende que, com isso, além das decisões não serem submetidas à
revisão pelo Ministério de Minas e Energia, a criação da Agência Nacional traz maior
segurança pelas decisões técnicas e não mais por decisões políticas.
O Projeto de Lei prevê que cabe à Agência, dentre outras funções, prestar apoio
técnico ao Conselho, promover licitações e chamadas públicas, gerir os contratos de
concessões e as autorizações de pesquisa de recursos e outros.
No que toca ao ponto da reorganização institucional, a proposta é a criação do
Conselho Nacional de Política Mineral, que é o órgão de assessoria à Presidência da
República, a criação da Agência Nacional da Mineração e a manutenção do Ministério de
Minais e Energia.
Assim como no Plano Nacional da Mineração, o referido Projeto de Lei incentiva a
agregação de valor na produção Mineral e propõe mecanismos de apoio à sustentabilidade da
mineração em todas as etapas. Além disso, o projeto que se encontra em discussão propõe
novos Planos de Aproveitamento Mineral, como a Autorização de pesquisa, reconhecimento
geológico, autorização de lavra, concessão de lavra e cessões e transferências de títulos.

Por fim, existem pontos que exigem sua regulação por leis específicas, como as
substâncias Minerais como monopólio da União, Minerais e fósseis de interesse científico e
raro, águas minerais, Mineração em Terras Indígenas, Mineração em faixa de fronteira e a
Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM) e os minerais
garimpáveis.
O projeto expressa a preocupação com a segurança jurídica dos direitos concedidos,
isto é, a segurança jurídica é condição imprescindível para a atração de investimentos e para
que haja plenitude do processo regulatório, protegendo o interesse nacional a fim de se
aproveitar os bens da União.
Percebe-se que as ideias do Projeto de Lei estão concatenadas e primam pela maior
regulação do setor. Contudo, no plano fático, vários são os pontos de discordância no que se
refere à aprovação das disposições contidas no Projeto por todos os atores do cenário
minerário, pontos esses que não merecem destaque nesta dissertação uma vez que não são
objeto deste estudo.
É certo que Plano Nacional de Mineração – 2030 e Projeto de Lei nº. 5807/2013, que
propõe o novo marco regulatório da Mineração prezam pela mudança de concepção e postura
nesse segmento econômico e defendem a aplicação da gestão integrada e do princípio da
sustentabilidade no uso e exploração dos recursos naturais e do meio ambiente. Tais pontos
merecem diferente destaque ao se estabelecer uma relação com a mina de Gongo Soco em
Barão de Cocais, uma vez que a mineração nesse Município já é antiga, tendo se iniciado na
era do ouro, como já mencionado anteriormente, persistindo com a explotação do minério de
ferro, como ainda acontece nos dias de hoje.

3.1.1 Mina de Gongo Soco e a gestão para a sustentabilidade

Tendo em vista que a mineração na Mina de Gongo Soco tem o horizonte de
explotação entre os anos de 2007 a 2014, como explicado por Sérgio Eustáquio Neto (2008), é
certo que as discussões relativas ao novo marco da mineração influenciam a gestão da mina
de Gongo Soco, que passa a enaltecer pontos e questões antes não discutidas no cenário local,
dentre elas o nível de conhecimento dos atores envolvidos sobre a existência das rendas
minerais, como elas são aplicadas pelo poder público, quais os benefícios a empresa
proporcionou para a cidade, se existe alguma outra atividade econômica que substituirá a
mineração quando as atividades da referida mina se esgotarem e quais serão os principais
impactos nas vidas das pessoas da comunidade local.

Em compasso com o cenário de discussões atuais e para corroborar a hodierna
necessidade de preocupar-se com uma gestão minerária que apresente engajamento das partes
interessadas, o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM realizou um estudo intitulado
“Gestão para a sustentabilidade na mineração: 20 anos de história” que foi divulgado na
Exposibram do ano de 2013 e, que, dentre os temas discutidos relativos às dimensões de
sustentabilidade, realça a importância do engajamento das partes interessadas na categoria da
governança tendo em vista o caráter estratégico e a capacidade crescente de algumas
categorias de partes interessadas interferirem em decisões de negócios das mineradoras que
operam no País.
Para o IBRAM,

A adoção de uma abordagem participativa e transparente sobre os negócios da
empresa pode conferir a ela uma imagem de organização aberta ao diálogo, capaz de
conciliar seus interesses com as das demais partes interessadas. As empresas de
mineração que efetivam processos de engajamento podem gerar benefícios
econômicos, de desempenho operacional e de reputação. (IBRAM, 2012, p. 14).

Nota-se que grande parte do segmento da mineração caminha para tentar consolidar
o engajamento e promover medidas para aplicar a nova governança minerária no ordenamento
jurídico brasileiro. Nesse sentido, o IBRAM complementa que

A atividade de mineração possui compromissos para com as comunidades onde as
atividades estão instadas. Dentre as contribuições das empresas de mineração está a
participação no desenvolvimento e implantação de políticas públicas. A troca de
experiências, ideias e diálogo com os governos e demais partes interessadas
contribuem para o desenvolvimento sustentável. (IBRAM, 2012).

Por certo, o novo marco da mineração e seus apontamentos influenciam na mudança
de postura e gestão dos recursos por parte das mineradoras haja vista ser essa uma tendência
mundial. Por certo também, existe uma grande influência na cidade de Barão de Cocais e na
gestão de recursos da Mina de Gongo Soco. Contudo, percebe-se a dificuldade de adaptação
de novas posturas e exigências, visto que tal empreendimento minerário iniciou-se em época
diversa da apresentada no cenário contemporâneo, quando a preocupação com a mina e a
comunidade local quase não se apresentavam evidentes e a máxima se baseava na exploração
dos recursos com a finalidade exclusivamente econômica.
Ainda que a adaptação às questões relevantes atuais sejam observadas e implantadas
em alguns procedimentos da gestão atual da Mina de Gongo Soco, nunca seria a mesma coisa
se se tratasse de um empreendimento mineiro que iniciasse suas atividades nos dias atuais, já
totalmente imbuído do sentimento de compartilhamento de ações e pensamentos.

4

A EXIGÊNCIA DA GESTÃO INTEGRADA PARA UMA MINERAÇÃO

ECONOMICAMENTE VIÁVEL E SOCIALMENTE JUSTA

Como se verifica pelo contexto atual da atividade de Mineração no País, pelas
reformas, pela implementação do novo marco Regulatório da Mineração e do Plano Nacional
da Mineração 2030, percebe-se que o setor econômico reclama uma mudança de postura, para
que a atividade seja desenvolvida atendendo critérios mais diferenciados e que versem por
uma gestão integrada do meio ambiente à atividade econômica.
Nota-se que o Código de Mineração deveria incorporar a variável ambiental e é por
esse motivo que o novo marco regulatório preza pela inclusão da sustentabilidade em todas as
etapas do procedimento mineral. Já o Plano Nacional da Mineração tem como pilares
assegurar a governança eficaz do setor mineral, garantir a ampliação do conhecimento
geológico do Território Nacional, estabelecer diretrizes para minerais estratégicos e para a
mineração em áreas com restrições legais. É importante salientar que todas as diretrizes
estabelecidas pelo Plano Nacional de Mineração prezam pelo desenvolvimento sustentável e
pela gestão com responsabilidade ampliada.
Com o advento da ideia de sustentabilidade, as empresas passaram a internalizar esse
conceito em suas diretrizes, com a obrigação de se desenvolver com equilíbrio ambiental e
social. Isso porque os aspectos ambientais e sociais começaram a ser considerados nas
implantações de novos empreendimentos minerários e não mais apenas sua viabilidade
econômica. É certo que os empreendimentos minerários que já tinham se iniciado também
passaram a aderir a essa máxima, contudo, muitas vezes, não conseguiam atender fielmente o
objetivo proposto, uma vez que se iniciaram sob outra concepção, diferente dessa atualmente
concebida, como é o caso do Município de Barão de Cocais e mais especificamente a Mina de
Gongo Soco, que se iniciou em outro cenário, em que a preocupação com o meio ambiente
não era existente como atualmente.
A relação entre preservação ambiental e desenvolvimento é cercada de grandes
conflitos, uma vez que a sociedade está cada vez mais voraz em saciar suas necessidades e a
natureza, em contrapartida, não é capaz de suprir tais necessidades modernas. Fernandes,
Enríquez e Alamino descrevem a relação que configura mineração e sustentabilidade:
A integridade dos biomas, das bacias hidrográficas e dos ecossistemas, de forma
geral, que garanta a continuidade da base sobre a qual a economia repousa é um dos
pré-requisitos essenciais para a sustentabilidade. Sem ecossistemas íntegros
dificilmente se pode pensar em desenvolvimento sustentável, uma vez que sem água
limpa não há produção agrícola, nem pesqueira, em solos contaminados não brota

vida e a saúde da população fica prejudicada, o ar poluído inviabiliza qualquer tipo
de atividade produtiva, em biomas degradados a biodiversidade se empobrece, o que
compromete o pleno fornecimento dos serviços ecossistêmicos. Assim, um dos
grandes desafios da mineração no presente é deixar um legado ecológico positivo
tanto para as gerações atuais quanto para as futuras. (FERNANDES; ENRÍQUEZ;
ALAMINO, 2011, p.7)

O setor é mais sensível ao equacionamento da questão meio ambiente versus
desenvolvimento, sendo necessário se tratar das dimensões da mineração no cenário global
para que se entenda a necessidade da gestão integrada desse segmento econômico no campo
nacional e na cidade de Barão de Cocais, objeto do presente estudo, como se verá a seguir.

4.1

A dimensão ambiental da Mineração e os três patamares do desenvolvimento na

atual sociedade moral plural12

A dimensão ambiental da mineração deve ser analisada em seus pontos positivos e
negativos para colaborar com a gestão integrada desse setor e sua evolução no campo global.
Nesse sentido, para Larissa de Oliveira Santiago Araújo e Yumei Oliveira Andrade
(2013, p.245) “O ordenamento jurídico brasileiro passa a adotar novas tecnologias e começa a
mudar paradigmas e aderir a um modelo de desenvolvimento sustentável em substituição ao
modelo predatório de exploração em curso”.
A mineração tem sérios pontos que são apreciados para o equacionamento da questão
ambiental. Isso se deve a quatro motivos, sejam eles, o fato de que a mineração é representada
pela extração de um recurso natural não-renovável, tem natureza ou tipo de recuperação
diferente das demais atividades uma vez que o setor mineral não poderá ser reposto e, por fim,
os impactos gerados no setor mineral são visuais, o que gera uma ideia de maior dano
ambiental.
Os malefícios mais claros da atividade minerária são os causados diretamente ao
ecossistema local, como o desmatamento, assoreamento13, intoxicação humana e

12

Patryck de Araújo Ayala entende que é necessária a proteção do meio ambiente na cultura constitucional de
uma sociedade moral plural, com a maior participação dos atores envolvidos, responsável pelo alargamento da
comunidade moral que justifica os interesses protegidos, pressuposto indispensável para que o sentido do
primado da dignidade da pessoa humana possa proporcionar uma proteção reforçada para todos os membros
capazes de ter seus interesses afetados, que podem de algum modo, compreender e vivenciar o valor dignidade.
(AYALA, 2012).
13

O assoreamento é provocado pela deposição gradual dos sedimentos carreados nos cursos d‟água, e podem
diminuir gradativamente a capacidade de armazenamento do reservatório, podendo vir a inviabilizar a operação
do aproveitamento, além de ocasionar problemas ambientais das mais diversas naturezas. Os danos ambientais e

contaminação de lençóis freáticos. Desses, provavelmente, o maior vilão é o uso do mercúrio,
certamente um dos poluentes mais pesados.
A mineração também pode ser uma atividade positiva para o Município, mas
segundo Maria Amélia Enriquez (2008, p.201) “é preciso que se estabeleçam as regras e
limites para que ela seja exercida”.
Para isso, Enriquez, ao versar sobre os pontos positivos, menciona a associação entre
crescimento econômico e redução de pobreza como uma verdade inquestionável para o Banco
Mundial. (ENRIQUEZ, 2008).
Como enfatiza o Banco Mundial:

É quase impossível imaginar a vida sem minerais, metais e compostos metálicos.
Dos 92 elementos que ocorrem naturalmente, 70 são metais; muitos são essências
para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. Estas substâncias fazem
parte da atividade humana desde que pequenos pedaços de cobre foram martelados
pela primeira vez e transformados em ferramentas simples, ao redor d ano 6000 a.C.
Atualmente, a sociedade precisa de minerais e metais para cada vez mais
finalidades. Minerais industriais, como a mica, são componentes essenciais de
materiais industriais avançados. A agricultura necessita de fertilizantes à base de
minerais. A indústria depende dos metais para seus maquinários e de concreto para
as fábricas necessárias à industrialização. Nenhuma aeronave, automóvel,
computador ou aparelho elétrico funcionaria sem metais. O titânio é fundamental
para motores de cobre e do alumínio. O titânio é fundamental para motores de
aeronaves. Um mundo sem o chip de silício, hoje, é inimaginável. Os metais
continuarão a atender às necessidades das gerações futuras, através de novas
aplicações nos setores de eletrônica, telecomunicações e aeroespacial. (DNPM,
2013).

A matemática proposta seria simples, a mineração atrai investimentos, ainda que
direcionados a apenas um setor, gera riquezas, impostos e, com isso há o crescimento
econômico da região e de toda a nação e consequente redução da pobreza. Afinal, está-se
falando de uma “riqueza natural”, que significa dizer, está atrelada a um enorme valor
econômico.
Aqueles que defendem os efeitos benéficos da mineração fazem um contraponto à
fala de que o desenvolvimento de apenas um setor gera um empobrecimento geral ao
discorrer que isso só ocorre pela ineficiência burocrática e má gestão dos recursos pelo órgão
público. Afinal, se há um aumento da arrecadação é possível o Estado direcionar recursos e
incentivos para o desenvolvimento de outros setores e na infraestrutura da comunidade
envolvida na mineração. Boas políticas públicas alocariam bem os recursos advindos da
mineração e só fariam crescer a economia além de reduzir a desigualdade e a pobreza.
econômicos devido à acumulação de sedimentos nos reservatórios pode ser grandes e de extrema dificuldade de
remediar.(ANEEL, 2000).

José Fernando Coura, Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração que
promove o evento Exposibram Amazônia e afirma que:

Por exemplo, sabe-se hoje que a mineração é uma das atividades que menos emitem
Gases do Efeito Estufa (GEE), que traz desenvolvimento e fomenta a melhoria das
condições de vida e que investe sensivelmente em gestão ambiental e
responsabilidade social. No entanto, essas são informações que eventualmente não
são totalmente assimiladas pelo público em geral. (IBRAM, 2012.)

Para países pobres, o dinheiro da mineração pode ser o único meio de reduzir a
diferença abismal entre o seu povo e as populações dos países desenvolvidos. Ademais, se os
países de primeiro mundo se enriqueceram com essa exploração, por que os subdesenvolvidos
não podem fazer igual?
Segundo sítio do IBRAM, a movimentação financeira acerca da exportação de bens
minerais atinge cifras consideráveis. Ainda quanto a informações do IBRAM:
O total de mão de obra empregada na mineração em 2011 alcançou 165 mil
trabalhadores. Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia mostram que o efeito
multiplicador de empregos é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de
trabalho da mineração, são criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da
cadeia produtiva, além dos empregos indiretos.
Portanto, pode-se considerar que o setor mineral, em 2011, emprega cerca de 2,1
milhões de trabalhadores (diretos), sem levar em conta as vagas geradas nas fases de
pesquisa, prospecção e planejamento e a mão de obra ocupada nos garimpos.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Municípios onde ocorre a
mineração é maior do que a média do IDH dos Estados aos quais pertencem.
(IBRAM, 2013).

As mais conhecidas fontes de energia alternativa, como as placas solares e as células
fotovoltaicas, também dependem de minérios. São produzidas com silício. Outros exemplos
são as turbinas eólicas e baterias de carros híbridos que demandam diversos minerais. Muitos
deles de difícil obtenção, como é o caso das chamadas “terras-raras”, grupo de 17 minerais
raros que tem despertado tanta polêmica em razão do domínio chinês sobre sua produção.
Além disso, a mineração diminui o êxodo rural, é lastro nas transações internacionais e é
grande fonte de tributação e, portanto, de recursos aos Estados.
Vê-se que não são poucos os efeitos positivos da mineração e que possuem alcance
social importante. Por isso, não pode ser simplesmente abandonada e deve ser exercida sob a
concepção do desenvolvimento sustentável nos três patamares do desenvolvimento.
Como já exposto, o conceito de desenvolvimento sustentável é uma tendência global
e que é discutida em vários âmbitos, sejam eles nacionais ou internacionais. A Rio + 20,
Conferência realizada em junho de 2012, concluiu por meio de seu relatório final, pelo

reforço das três dimensões do desenvolvimento sustentável, sejam elas, ambiental, social e
econômica, para se ter uma forma equilibrada de aplicação do conceito e para que o
desenvolvimento das atividades como a mineração atendessem a esses preceitos.

A. Reforço das três dimensões do desenvolvimento sustentável
75. Ressaltamos a importância de um quadro reforçado institucional para o
desenvolvimento sustentável, que responde de forma coerente e eficaz aos desafios
atuais e futuros e as lacunas de forma eficiente pontes na implementação da agenda
de desenvolvimento sustentável. O quadro institucional para o desenvolvimento
sustentável deve integrar as três dimensões do desenvolvimento sustentável de uma
forma equilibrada e reforçar a aplicação, designadamente, o reforço da coordenação,
coerência, evitando a duplicação de esforços e rever o progresso na implementação
do desenvolvimento sustentável. Reafirmamos também que o quadro deve ser
inclusivo, transparente e eficaz e que deve encontrar soluções comuns relacionados
com os desafios globais para o desenvolvimento sustentável.
(ONU, 2012, p.14, tradução nossa)14

O relatório da Rio+20 concluiu ainda que para que ocorra o desenvolvimento
sustentável é necessário que se atue de forma transparente e eficaz e as soluções buscadas
devem ser comuns aos desafios globais para o desenvolvimento baseado no tripé já
mencionado.
Identificou-se como uma problemática a ser repensada a questão da governança nos
países envolvidos e a necessidade de reforma e solidificação da gestão para se ter a eficácia
do desenvolvimento sustentável, com a geração de renda e emprego em atividades associadas
à mineração, retorno social e econômico para a região minerada por via de tributos ou outros
investimentos, cumprindo a legislação ambiental, mineral e trabalhista além do consumo e
economia de energia e água e desenvolvimento da educação ambiental para os trabalhadores e
a comunidade envolvida.
O fortalecimento da governança e a reforma institucional são medidas imperativas
para os anseios do mundo atual. Para se chegar ao desejado, é necessária a melhoria da gestão
do meio ambiente, promovendo uma gestão integrada dos recursos, melhorando a participação
e envolvimento da sociedade civil e dos líderes políticos, para que com isso se tenha a
14

Tradução de: IV. Institutional framework for sustainable development
A. Strengthening the three dimensions of sustainable development
75. We underscore the importance of a strengthened institutional framework for sustainable development
which responds coherently and effectively to current and future challenges and efficiently bridges gaps in
the implementation of the sustainable development agenda. The institutional framework for sustainable
development should integrate the three dimensions of sustainable development in a balanced manner and
enhance implementation by, inter alia, strengthening coherence and coordination, avoiding duplication of
efforts and reviewing progress in implementing sustainable development. We also reaffirm that the
framework should be inclusive, transparent and effective and that it should find common solutions related
to global challenges to sustainable development.

integração equilibrada das dimensões do desenvolvimento sustentável nas economias dos
Países.
Como já citado no capítulo 2, a ONU promoveu o Plano de ação intitulado “Povos
Resilientes, Planeta Resiliente”, plano esse que foi confeccionado para apresentação na
conferência Rio+20, a fim de servir de fundamento para as discussões que ali seriam travadas,
principalmente no que se refere à governança internacional, nacional e local em todo o
mundo.
No relatório final da Rio + 20, foi ratificada as disposições do Plano de ação
referenciado e reconheceu-se que a governabilidade eficaz é essencial para o alcance do
desenvolvimento sustentável, sendo necessário o reforço da sustentabilidade da dimensão
ambiental.
76. Reconhecemos que a governabilidade eficaz a nível local, subnacionais,
nacional, regional e global que representam as vozes e interesses de todos é
fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável. O fortalecimento e a
reforma do quadro institucional não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio
para alcançar o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que um melhor quadro
e institucional mais efetiva para o desenvolvimento sustentável a nível internacional
deve ser consistente com os Princípios do Rio, construir a Agenda 21 e Plano de
Implementação de Johanesburgo e seus objetivos sobre o quadro institucional para o
desenvolvimento sustentável e contribuir para a implementação dos nossos
compromissos em termos de resultados de conferências e cimeiras da ONU nos
domínios económico, social, ambiental e afins e ter em conta as prioridades
nacionais e as estratégias e prioridades de desenvolvimento dos países em
desenvolvimento. Por isso, resolvemos reforçar o quadro institucional para o
desenvolvimento sustentável, que, inter-relaciona:

(A) promover a integração equilibrada das três dimensões do
desenvolvimento sustentável;

(B) basear-se numa abordagem de ação orientada para resultados tendo em
devida conta todos os relevantes temas transversais com o objetivo de contribuir
para a implementação do desenvolvimento sustentável;

(C) ressaltam a importância das interligações entre os principais problemas e
desafios ea necessidade de uma abordagem sistemática para eles em todos os níveis
relevantes;

(D) reforçar a coerência, a reduzir a fragmentação e sobreposição e aumentar
a eficiência, eficácia e transparência, reforçando a coordenação e cooperação;

(E) promover a participação plena e efetiva de todos os países em processos
de decisão;

(F) envolver os líderes políticos de alto nível, proporcionar orientação, bem
como identificar ações específicas para promover a implementação eficaz de
desenvolvimento sustentável, nomeadamente através da partilha voluntária de
experiências e lições aprendidas;

(G) promover a interface ciência-política através, inclusive, baseada em
evidências e transparentes avaliações científicas, bem como o acesso a dados
confiáveis, relevantes e oportunas em áreas relacionadas com as três dimensões do
desenvolvimento sustentável, com base nos mecanismos existentes, conforme o
caso; neste contexto, reforçar a participação de todos os países internacionais
processos de desenvolvimento sustentável e capacitação principalmente para os
países em desenvolvimento, inclusive na condução de seu próprio monitoramento e
avaliação;

(H) melhorar o envolvimento e participação efetiva da sociedade civil e
outras partes interessadas em instâncias internacionais relevantes e, nesse sentido

promover a transparência e a ampla participação do público e as parcerias para
implementar o desenvolvimento sustentável;

(I) promover a revisão e balanço dos progressos realizados na implementação
de todos os compromissos de desenvolvimento sustentável, incluindo compromissos
relacionados com meios de implementação. (ONU, 2012, p. 14, tradução nossa).15

Para que ocorra a gestão integrada da atividade econômica da mineração é necessário
que os envolvidos adotem ou assumam novas posturas que lhes permitam melhor integrar o
processo decisório e participar efetivamente das decisões.
O Relatório final da Conferência realizada no Rio de Janeiro (RIO+20) também
tratou da mineração, da sua importância para o desenvolvimento dos Países, particularmente
para os países em desenvolvimento. O relatório entende que os Países têm o direito soberano
de explorar os recursos minerais em busca de suas necessidades econômicas e nacionais.
Contudo, também se entendeu que os mesmos devem agir com responsabilidade e com fulcro
no preceito de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvendo-se para tal, o fortalecimento da
governança na mineração e capacitando os envolvidos nesse cenário para atender os prismas
do desenvolvimento com sustentabilidade.
15

(76. We recognize that effective governance at the local, subnational, national, regional and global levels
representing the voices and interests of all is critical for advancing sustainable development. The strengthening
and reform of the institutional framework should not be an end in itself, but a means to achieve sustainable
development. We recognize that an improved and more effective, institutional framework for sustainable
development at the international level should
be consistent with the Rio Principles, build on Agenda 21 and the Johannesburg Plan of Implementation, and its
objectives on the institutional framework for sustainable development, contribute to the implementation of our
commitments in the outcomes of United Nations conferences and summits in the economic, social,
environmental and related fields and take into account national priorities and the development strategies and
priorities of developing countries. We therefore resolve to strengthen the institutional framework for sustainable
development, which will, inter alia:
(a) Promote the balanced integration of the three dimensions of sustainable development;
(b) Be based on an action- and result-oriented approach giving due regard to all relevant cross-cutting issues with
the aim to contribute to the implementation of
sustainable development;
(c) Underscore the importance of interlinkages among key issues and challenges and the need for a systematic
approach to them at all relevant levels;
(d) Enhance coherence, reduce fragmentation and overlap and increase effectiveness, efficiency and
transparency, while reinforcing coordination and cooperation;
(e) Promote full and effective participation of all countries in decisionmaking processes;
(f) Engage high-level political leaders, provide policy guidance and identify specific actions to promote
effective implementation of sustainable development, including through voluntary sharing of experiences and
lessons learned;
(g) Promote the science-policy interface through inclusive, evidence-based and transparent scientific
assessments, as well as access to reliable, relevant and timely data in areas related to the three dimensions of
sustainable development, building on existing mechanisms, as appropriate; in this regard, strengthen
participation of all countries in international sustainable development processes and capacity-building especially
for developing countries, including in conducting their own monitoring and assessments;
(h) Enhance the participation and effective engagement of civil society and other relevant stakeholders in the
relevant international forums and, in this regard, promote transparency and broad public participation and
partnerships to implement sustainable development;
(i) Promote the review and stocktaking of progress in the implementation of all sustainable development
commitments, including commitments related to means of implementation.

Mineração
227. Reconhecemos que os minerais e metais dão um contributo importante para a
economia mundial e as sociedades modernas. Notamos que as indústrias de
mineração são importantes para todos os países com recursos minerais, em particular
os países em desenvolvimento. Notamos também que a mineração oferece a
oportunidade de catalisar um amplo desenvolvimento econômico, reduzir a pobreza
e ajudar os países em reunião acordados internacionalmente, incluindo metas de
desenvolvimento dos ODM, quando gerido de forma eficaz e adequada.
Reconhecemos que os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos
minerais de acordo com suas prioridades nacionais, e responsabilidade em relação à
exploração dos recursos descritos nos Princípios do Rio. Nós também reconhecemos
que as atividades de mineração deve maximizar os benefícios sociais e económicos,
bem como tratar efetivamente os impactos ambientais negativos e social. Neste
sentido, reconhecemos que os governos precisam desenvolver capacidades fortes,
gerir e regular as suas indústrias de mineração, no interesse do desenvolvimento
sustentável. (ONU, 2012, p.44, tradução nossa.)16

Na teoria de justiça por equidade de John Rawls, é reconhecida a necessidade de uma
pré-compreensão do bem que a sociedade irá distribuir, pois as partes devem agir com a
concepção prévia do dever ou justiça. (RAWLS, 2003).
Rawls acredita na possibilidade de desenvolvimento ordenado da sociedade pela
efetiva participação das pessoas envolvidas, afastando-se a ideia da participação tal qual se
vivencia nos dias de hoje, em que as pessoas não se comprometem efetivamente com as
discussões travadas, mal conhecendo o empreendimento ou atividade e acabam, por apoiar a
iniciativa do empreendimento sem nada contribuir. (RAWLS, 2003).
Ensina John Rawls que
Uma sociedade bem ordenada é uma sociedade efetivamente regida por uma
concepção pública de justiça. Pensemos em cada cidadão numa sociedade dessas
como alguém que alcançou um equilíbrio reflexivo amplo (e não restrito). Uma vez
que os cidadãos reconhecem que afirmam a mesma concepção pública de justiça
política, o equilíbrio reflexivo também é geral: a mesma concepção é afirmada nos
juízos refletidos de todos. Portanto, os cidadãos atingiram um equilíbrio reflexivo
amplo e geral, ou, ainda, pleno (Reservamos o adjetivo “pleno” para os aspectos que
se realizam numa sociedade bem-ordenada). Numa sociedade assim, não só existe
um ponto de vista público a partir do qual todos os cidadãos podem arbitrar suas
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227. We acknowledge that minerals and metals make a major contribution to the world economy and modern
societies. We note that mining industries are important
to all countries with mineral resources, in particular developing countries. We also note that mining offers the
opportunity to catalyse broad-based economic development, reduce poverty and assist countries in meeting
internationally agreed
development goals, including the Millennium Development Goals, when managed
effectively and properly. We acknowledge that countries have the sovereign right to
develop their mineral resources according to their national priorities and a responsibility regarding the
exploitation of resources, as described in the Rio Principles. We further acknowledge that mining activities
should maximize social and economic benefits, as well as effectively address negative environmental and social
impacts. In this regard, we recognize that governments need strong capacities
to develop, manage and regulate their mining industries, in the interest of sustainable development.
.

pretensões, como também todos reconhecem que esse ponto de vista é afirmado por
eles em pleno equilíbrio reflexivo. (RAWLS, 2003, p. 44)

Além disso, é importante que as concepções sobre sustentabilidade sejam revistas e
analisadas, principalmente, sobre o prisma ético de sustentabilidade, haja vista que o mesmo
pressupõe que os atores envolvidos no processo da mineração assumam as responsabilidades,
participem efetivamente das atividades desenvolvidas e passem a se preocupar com o alcance
do bem estar íntimo e social.
Assim, é necessária a proteção do meio ambiente na cultura constitucional de uma
sociedade moral plural, com a maior participação dos atores envolvidos. a fim de que se gere
o conflito ou o não consenso e se crie uma nova ordem com a interação dos atores envolvidos
e por fim, deixar um legado para a coletividade.
No que se refere à dimensão ambiental da mineração, é certo que a responsabilidade
não fica somente nas mãos do Estado, mas também nas mãos da coletividade. Assim,
preleciona Patryck de Araújo Ayala
Situada a questão nesses moldes, é possível reconhecer que ao Estado e a cada um
de nós foi atribuído pela ordem constitucional brasileira um conjunto de deveres
perante a humanidade, deveres que resultam em consequências que não conhecem
limites geográficos ou fronteiras políticas, muito embora ainda decorram de decisões
de Estados-nacionais, que são agora, formações influenciadas e integradas na
estrutura de uma ordem jurídica que deixa de ser nacional e que também não pode
ser compreendida como internacional, senão como uma ordem global. Esta tem sua
organização baseada em uma estrutura de redes, que não contempla a autonomia de
padrões, referências morais ou culturais, e que procura atingir seus objetivos a partir
da consideração das diferenças, das contradições e das divergências. (AYALA,
2012, p. 219).

Ao Estado cabe a iniciativa para que a qualidade de vida não seja degradada pela
deficiência de proteção normativa, ausência de proteção ou insuficiência de proteção e à
coletividade o dever de defender e assegurar que seus comportamentos não degradem a
qualidade de vida em prol de empreendimentos que versem pelo desenvolvimento da
localidade e do povo que ali se encontra.
É imperiosa a mudança da governança e preocupação com aspectos ambientais e
sociais no campo da mineração. No entanto, os processos mineiros ocorridos antes dessa nova
ordem de governança não atendiam à dimensão ambiental da mineração e o que tem ocorrido
é a tentativa de adequação dessa nova concepção nos novos empreendimentos.
É certo que os empreendimentos mais antigos, porém ainda em andamento, também
buscam se organizar e aplicar a ideia de desenvolvimento sustentável na mineração, como é o
caso da Mina de Gongo Soco, que tenta integrar a comunidade local nos procedimentos

decisórios, no entanto, o que se percebe no Município de Barão de Cocais é que as pessoas
não conhecem muito bem as decisões que estão sendo tomadas e quais são as iniciativas da
empresa mineradora no campo ambiental.

4.2

A gestão ambiental dos empreendimentos minerários por meio do Fechamento de

Mina e o envolvimento da coletividade no Município de Barão de Cocais

Como se pode perceber, os impactos ambientais naturalmente ocorrem em virtude do
exercício da atividade mineradora. Para tanto, existem instrumentos que foram criados para
minimizá-los. Nesse sentido, ensina Maria Laura Barreto que

existem diversos instrumentos utilizados para minimizar impactos ambientais
causados ao desenvolvimento de atividades econômicas considerados efetiva ou
potencialmente poluidoras, tais como legais (referentes ao licenciamento ambiental,
estudo e relatório de impacto ambiental, plano de controle ambiental, recuperação de
áreas degradadas), os econômicos (incentivos e, caução ambiental) e os técnicos
(desenvolvimento de novas tecnologias e parâmetros ambientais). (BARRETO,
2001, p. 75).

Esses instrumentos e a realidade atual brasileira no setor mineral fazem com que a
questão ambiental na atividade seja vista como uma estratégia de negócio das Políticas
Empresariais para o meio ambiente a fim de combater a pressão dos organismos
internacionais, as organizações não governamentais e a própria sociedade. Para tanto, as
Políticas empresariais consideram que a variável ambiental é um aspecto que deverá ser
respeitado com a adoção de sistemas de gestão ambiental nas empresas do setor.
Os principais sistemas de gestão são a avaliação de impactos ambientais; programa
de monitorização ambiental; programa de recuperação ambiental; auditoria ambiental;
diligência ambiental; plano diretor do meio ambiente; programa de minimização de resíduos e
reciclagem; programa de análise e gerenciamento de riscos; programas de análise e
gerenciamento de riscos; programa de medidas emergenciais e programas de comunicação,
esse último que se traduz em relações públicas e projetos de educação ambiental.
(BARRETO, 2001).
Para entender a dimensão ambiental da mineração e a necessidade de promoção da
gestão ambiental dos recursos minerários, dois pontos devem ser considerados, quais sejam, o
Programa de Reabilitação para áreas de mineração e o fechamento de minas.
O programa de Reabilitação consiste em um programa desenvolvido pelas empresas
brasileiras já há algum tempo, que demonstra a antecipação em relação às normas legais,

tendo em vista que a preocupação com o meio ambiente e a mineração sob uma nova ordem
começou a acontecer em 1988, com a Constituição da República. (BARRETO, 2001).
Já a questão do plano de fechamento de minas e da formulação de uma política e
regulamentação já vem sendo discutida, visto que, até os anos 80, a principal preocupação dos
Códigos de Minas era com o aproveitamento dos recursos minerais e seu fomento, sendo certo
que com a introdução da variável ambiental, tal concepção está sendo gradativamente
modificada e os planos de fechamentos de minas são medidas que se mostram necessárias
para uma melhor gestão e governança dos recursos minerais e dos impactos que a atividade
mineral causa na sociedade. (BARRETO, 2001).
Ainda sobre o tema de Fechamento de Mina, Maria Laura Barreto explica que
um planejamento adequado por parte da empresa para a etapa de fechamento de
mina é fundamental: Nele devem ser determinados objetivos bem definidos e
previstos seus custos. Os custos com o processo de fechamento também podem ser
minimizados, se houver uma gestão ambiental adequada do empreendimento, desde
o seu nascimento. (BARRETO, 2001, p. 89).

O plano de fechamento de mina deve conter objetivos claros para que as atividades
desse setor sejam desenvolvidas da maneira mais otimizada possível e assim, os custos dos
empreendimentos também possam ser minimizados, caso a gestão ambiental desses sejam
efetivamente desenvolvidas e envolvam a coletividade do município mineiro em todo o
processo de desenvolvimento da atividade.
Além disso, existem no ordenamento jurídico brasileiro normas infraconstitucionais
que cuidam dos procedimentos de licenciamentos ambientais até a previsão da fase de
encerramento da atividade minerária e a exigência do “Plano de Desativação”.
O empreendimento mineiro deve ter um acompanhamento técnico desde a sua
concepção, para que haja o planejamento da viabilidade econômica da atividade bem como a
projeção de sua vida útil, que irá acontecer a depender da forma como é conduzida, podendo
variar por muitas décadas e de acordo com as especificidades do depósito mineral.
Eliane Pereira Rodrigues Poveda entende que

Independentemente de quaisquer aspectos, urge a compatibilização das políticas
mineral e ambiental sob o aspecto de prevenção de passivos ambientais, tendo como
ponto comum a desativação como mais uma fase dos empreendimentos minerários e
mais uma etapa do licenciamento ambiental da atividade. (POVEDA, 2007, p. 137)

O Município de Barão de Cocais está, atualmente, vivenciando o período de
desativação das atividades da Mina de Gongo Soco e no estudo de caso, realizado por meio de
entrevistas, foi perguntado aos entrevistados sobre os impactos positivos e negativos do

fechamento de mina no Município de Barão de Cocais. Ficou evidenciado, pela disposição
dos moradores, que as consequências positivas do fechamento da mina de Gongo Soco na
cidade serão a minimização do impacto ambiental, do tráfego de veículos pesados, do custo
de vida e da violência. Enquanto as negativas serão desemprego, redução da receita do
Município, do faturamento do comércio e dos investimentos.
Na visão dos funcionários, os principais impactos seriam também desemprego,
redução da renda e de investimento; além de mudança de cidade à procura de novas
oportunidades de emprego e dificuldade em finalizar os estudos devido à realocação.
Positivamente, relatou-se sobre a realocação dos empregados, ou seja, serão evitadas
demissões, a possibilidade de conhecer outros locais de trabalho e os novos desafios
profissionais e pessoais.
Entretanto, percebeu-se que os efeitos citados tanto pelos moradores quanto pelos
funcionários, não seriam diretamente sentidos em suas vidas pessoais, e sim percebidos em
âmbito coletivo. Fica clara, a falta de interação da comunidade com a empresa mineradora
bem como a ausência de conhecimento por parte da comunidade a respeito dos impactos
positivos e negativos que poderiam ser gerados quando do fechamento da Mina de Gongo
Soco. Deveria existir uma via de comunicação mais clara e eficiente entre empresa e
população, além de maior interesse desta em se informar sobre tudo o que envolve o
Município e o seu próprio bem estar.
Sabe-se que o comprometimento da empresa com as questões ambientais é fator
determinante para a implementação e continuidade do empreendimento minerário e para a sua
reputação no mercado. Por isso, questionou-se acerca das atividades desenvolvidas pela
mineradora que contribuem para preservação do meio ambiente e, pela concepção dos
entrevistados, em geral, a empresa preocupa-se com a minimização dos impactos gerados. A
análise dessas respostas é mostrada na fig.1 a seguir:

Atividades desenvolvidas em Barão de Cocais pela Vale que colaborem com o meio
ambiente
Cuidado com o meio ambiente

20%

Recuperação das áreas degradadas

19%

Controle de emissão de particulados

18%

Educação ambiental promovida nas escolas

18%

Preservação dos recursos hídricos

17%

Não sei informar
A empresa não desenvolve nenhuma atividade que colabore

5%
4%

Dados segundo os entrevistados

Figura 1: Atividades Desenvolvidas em Barão de Cocais pela Vale que Colaborem com o Meio Ambiente
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013. 17

Entretanto, algumas pessoas responderam que a empresa não estaria desenvolvendo
qualquer atividade que colabore com o meio ambiente e outras não souberam informar. Isso
pode ser explicado pela falta de diálogo entre a empresa e a comunidade, já que se expuseram,
de maneira clara, as responsabilidades ambientais da empresa a toda a população.
Nota-se

que

atender

à

perspectiva

ambiental

da

sustentabilidade

nos

empreendimentos mineiros é mais difícil de ser alcançado nesses casos, pois a mudança de
postura acontece quando parte da atividade econômica já aconteceu.
Em estudo e pesquisa de campo realizada por Maria Amélia Enriquez, percebeu-se
que a condição do meio ambiente nas cidades mineradoras depende da forma como a
mineração é conduzida. Segundo Enriquez (2008, p. 206), “o maior ou menor grau de impacto
depende de vários fatores, entre os quais: o tipo de minério, a forma de extração, as técnicas
adotadas, o período de implantação do projeto e outros.”.
A mineração no Brasil e a mudança de postura em favor do meio ambiente ainda não
é algo voluntário e incontroverso, por certo isso ocorre porque a governança na mineração
nem sempre ocorreu como se busca agora, ou seja, preocupada com a dimensão ambiental
desse setor.
Em estudo feito por Maria Amélia Enriquez
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As entrevistas foram feitas por esta pesquisadora e suas alunas do Curso de Engenharia de Minas da Faculdade
de Engenharia – campus de João Monlevade/MG - Universidade do Estado de Minas Gerais, no município de
Barão de Cocais em 14 de outubro de 2013. Sua descrição mais detalhada é apresentada no capítulo 5, que trata
dos delineamentos para a sustentabilidade com a mina de Gongo Soco em Barão de Cocais – Minas Gerais.

As minas mais velhas têm muito mais passivos, não somente por causa da idade,
mas, principalmente, pelo descaso com o meio ambiente, conforme ficou
evidenciado pelas diversas entrevistas realizadas. As minas mais jovens, via de
regra, já nascem incorporando todos os princípios da gestão ambiental e, portanto,
teoricamente, têm menor potencial de impacto. (ENRIQUEZ, 2008, p. 220)

Para corroborar essa constatação, a referida autora ilustra com o caso da licença
operacional corretiva exigida à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, em Itabira/MG, haja
vista que “desde a implantação das minas, na década de 1940, até os anos 1980 não houve
qualquer ação sistematizada em favor do meio ecológico em Itabira, quer seja por parte da
CVRD, quer seja por parte do poder público” (ENRIQUEZ, p.212).
O mesmo aconteceu com a Mina de Gongo Soco em Barão de Cocais, vez que sua
exploração começou a ocorrer no século XVII e nesse período, nessa localidade, também não
se demonstrou nenhuma intenção de preocupação com a gestão ambiental daquele meio.
No decorrer dos tempos, a mudança de postura da gestão ambiental foi algo que se
mostrou evidente com o aprimoramento dos instrumentos de gestão e controle ambiental
ligados à mineração, sendo possível até mesmo constatar que essa dimensão tem sido
razoavelmente institucionalizada no sentido de definição de leis, por meio das Resoluções do
CONAMA, dos CODEMAS, IBAMA, além dos códigos de conduta normativos como os
EIA/RIMA, PRAD, LOC, TAC e dos atos voluntários como a ISO 14.000. (ENRIQUEZ,
2008).
A prática das empresas mineradoras, como é o caso da Mina de Gongo Soco, passa a
ser voltada para as práticas ambientais por influência das instituições ambientais no Brasil,
pelo despertar da consciência ambiental e da ação dos grupos da sociedade civil organizada,
atuação do Ministério Público bem como da exigência dos financiadores e acionistas e da
adesão aos programas voluntários de certificação, como, por exemplo, a ISO 14000.
É também verdade que a degradação ambiental existe, visto que não há produção de
riqueza sem a extração e transformação dos recursos naturais; porém, o progresso da
economia mundial depende do meio ambiente equilibrado para se manter. Em concordância
com este fato, Fernandes, Enríquez e Alamino (2011, p.1) ainda destacam as garantias que as
empresas mineradoras, tanto as que estão em funcionamento quanto as novas, precisam ter
quanto ao seu comprometimento com a integridade ambiental para se manterem em operação.
No entanto, nota-se a falta ou ineficiência por parte das mineradoras na divulgação
das medidas adotadas para minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais negativos
causados na comunidade em seu entorno. Vale ressaltar que os empreendimentos minerários

de grande porte, voltados para o mercado externo, estão sendo cada vez mais pressionados por
rigorosos padrões ambientais e por seus concorrentes. Portanto, as empresas mineradoras
devem trabalhar para que os impactos negativos ao ecossistema sejam minimizados e o nível
do bem estar social da comunidade seja maximizado.
A questão ambiental no mundo e no Brasil impacta a prática das empresas de
mineração a partir de diferentes aspectos, tais como:

(...) avanço e consolidação das instituições ambientais no Brasil. Órgãos
federais, estaduais, municipais, conselhos etc.;

Estruturação e consolidação da legislação ambiental. Definição dos marcos
regulatórios (governo federal), com a determinação dos instrumentos de gestão
ambiental: avaliação de impactos ambientais, plano de controles ambientais,
relatórios de controle ambiental, monitoramento de emissões, plano de fechamento,
e outros. Implantação de organismos de controle (governos estaduais) por
intermédio do processo de institucionalização da gestão ambiental municipal
(governos locais);(...)

Exigências dos condicionantes sócio-ambientais, para liberação das licenças
por parte dos órgãos ambientais;

Ação vigilante da sociedade civil organizada, denunciando os problemas e
cobrando soluções;

Adesão aos programas voluntários de certificação, como por exemplo, a ISO
14000. (ENRIQUEZ, 2008, p. 224-225)

Assim, Maria Amélia Enriquez (2008, p. 225) verifica que “especialistas reconhecem
que é mais fácil e menos dispendioso tratar do meio ambiente de forma preventiva”.
A mineração possui longa tradição em Minas Gerais e tem significativa importância
no processo do desenvolvimento do Estado. Além disso, a legislação ambiental federal não
estabelece de forma clara os parâmetros que abrangem a etapa de fechamento de mina no
Brasil. Dessa forma, o Estado de Minas Gerais foi o primeiro a estabelecer diretrizes e
procedimentos para a avaliação ambiental da fase de fechamento de mina ao publicar a
Deliberação Normativa COPAM nº 127 em 2008.
Rodrigo Tonidandel explica o porquê desse pioneirismo:
Essa ação pioneira, no caso específico de Minas Gerais, se deve ao grande número
de empreendimentos minerários instalado no estado, que geram no caso de Minas
um potencial de riscos ambientais maior do que os registrados em outros estados,
necessitando, assim, de procedimentos e ações associadas ao controle ambiental na
etapa de desativação desses empreendimentos. (TONIDANDEL, 2011, p.32)

A norma em questão, seguindo os padrões gerais estabelecidos pela norma brasileira,
estabelece a inclusão de projetos de reabilitação ambiental das áreas degradadas, ao longo da
vida útil do empreendimento concomitantemente com a lavra, no planejamento das atividades
minerárias desenvolvidas no Estado. Em seu art. 3° são instituídos os objetivos da execução
dos Planos Ambientais de Fechamento de Mina (PAFEM):

Art. 3º O fechamento da mina deve ser planejado desde a concepção do
empreendimento, tendo como objetivos primordiais: I - garantir que após o
fechamento da mina os impactos ambientais, sociais e econômicos sejam mitigados;
II - manter a área após o fechamento da mina em condições seguras e estáveis, com
a aplicação das melhores técnicas de controle e monitoramento; III - proporcionar à
área impactada pela atividade minerária um uso futuro que respeite os aspectos
sócio-ambientais e econômicos da área de influência do empreendimento. (COPAM,
2008)

Diante disso, pode-se afirmar que o Estado de Minas Gerais iniciou os trabalhos de
normalização legal quanto ao fechamento de mina, entretanto, ainda há muito que se debater e
legalizar no que se refere aos impactos ambientais gerados pela atividade mineral. Afinal, a
lei por si só não garante a conservação do meio ambiente, mas não se pode negar que uma
legislação sólida e eficaz fornece embasamento para essa conservação.
No Brasil, segundo Rodrigo Tonidandel (2011, p.XI) “o fechamento de mina foi
levado em conta de forma explícita apenas a partir de 2001, com a publicação da Norma
Reguladora de Mineração (NRM) nº 20, da Portaria nº 237 (DNPM)”.
A NRM 20 também prevê a suspensão das operações mineiras que poderá ser
autorizada, dentre outras situações, quando necessária a reavaliação das reservas minerais, ou
ao surgirem dificuldades técnicas quanto à exploração ou devido às oscilações de
comercialização que possam inviabilizar economicamente a atividade. Porém essas hipóteses
não isentam o cumprimento de suas obrigações legais. (TONIDANDEL, 2011, p.30)
Constata-se que o Plano de Fechamento de Mina exigido tanto pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) quanto pelo Conselho Estadual de Política Ambiental
- COPAM deve ser planejado desde a concepção do empreendimento e que não se pode
modificar a solução para reabilitação da área previamente aprovada pelo órgão ambiental
competente.
O encerramento das atividades de uma mina traz consigo questões inquietantes a
respeito dos impactos negativos gerados para a comunidade local como também da posterior
reutilização de suas áreas. Esse problema é o atualmente vivenciado pelo Município de Barão
de Cocais em Minas Gerais, uma vez que a Mina de Gongo Soco está na sua fase de
fechamento.
Fernandes, Lima e Teixeira (2007, p.44) comentam que a legislação no Brasil quanto
ao processo de elaboração de planos de fechamento de minas “[...] tem lacunas e importantes
omissões provocando pouco avanço efetivo, sem claras diretrizes ou critérios regulatórios
[...]”.

Rodrigo Tonidandel igualmente relata a inexistência em âmbito federal de leis que
obriguem a elaboração e cumprimento dos planos de fechamento de mina, enfatizando a
existência apenas de leis isoladas que tratam sobre o assunto. (TONIDANDEL, 2011, pp.3031)
Fernandes, Enríquez e Alamino, em sua pesquisa sobre o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades locais e de entorno das regiões onde ocorre a mineração,
concluem o seguinte:
Mas até nos impactos regulamentados, em praticamente todos os casos analisados,
há relatos das comunidades de que a mineração gera externalidades que
comprometem a qualidade das águas – Paracatu (MG), Canaã (PA), Vazante (MG),
Conceição do Mato Dentro (MG), Itabira (MG), Cajati (SP), mineração do carvão
(SC) e outros – do ar – Congonhas (MG), Araxá (MG). Itabira (MG) – e dos solos –
Paracatu (MG), Crixás (GO), Canaã (PA), conflitando com atividades pesqueiras,
agrícolas, pecuárias, turísticas, etc. (FERNANDES; ENRÍQUEZ; ALAMINO, 2011,
p.7)

Diante do exposto, fica evidente que a busca do meio ambiente equilibrado exposto
pela Constituição Brasileira não se dará apenas por avanços legislativos com critérios e
diretrizes reguladoras, mas sim com mudança de postura de todos os atores envolvidos através
de uma conscientização ambiental efetiva e de um processo de informação clara e duradoura.
Esses fatores e padrões regulados por lei no Brasil são discutidos em todos os
empreendimentos mineiros, dentre eles, o Município de Barão de Cocais, e são importantes
para a mudança de postura das empresas mineradoras que abandonam o anterior sistema de
gestão e passam a adotar outras medidas que são importantes para a promoção do
desenvolvimento sustentável e para se manterem ou se inserirem no cenário contemporâneo,
sob uma nova concepção de sustentabilidade e governabilidade.

4.3

A dimensão social da Mineração e a relação entre as Empresas Mineradoras, os

trabalhadores e a coletividade

O Relatório da Rio+20 reconheceu que as atividades da mineração devem maximizar
os benefícios sociais e econômicos e deve se preocupar com os impactos ambientais negativos
ou positivos. Percebe-se que essa preocupação tem a ver com a nova concepção de
desenvolvimento do setor minerário bem como com sistema de governança estabelecido e o
que se almeja.
A dimensão social da Mineração preocupa-se com os índices de crescimento, que se
apresentam pelas análises do Produto Interno Bruto (PIB) e os índices de desenvolvimento,
que se representam pelos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) de um povo.

A preocupação contemporânea da mineração é com o desenvolvimento sustentável e
não mais somente com o crescimento econômico. Dessa forma, os indicadores de IDH, de
pobreza e de concentração de renda permitem ampliar a perspectiva parcial oferecida pelo
PIB e pelo PIB per capita. Esses índices incluem novas dimensões socioeconômicas que
servem de base para a análise do desenvolvimento sustentável dos Municípios mineiros.
(ENRIQUEZ, 2008).
Para Araújo e Andrade

Todas as normas vigentes no ordenamento jurídico se apresentam como forma de
melhor regulamentar as atividades minerárias, a fim de cumular a necessidade de
crescimento econômico e a defesa/preservação ambiental e nacional dos recursos
ambientais. Tal medida se deve ao fato de que não basta permitir que as atividades
minerárias comecem a existir, mas sim, a mudança de concepção de que as
atividades devem existir e devem ser monitoradas até sua cessação, sem que cause
prejuízos à sociedade do entorno em que se instalou. (ARAÚJO; ANDRADE, 2013.
p. 243)

Pelo estudo realizado por Maria Amélia Enriquez nas cidades mineiras no Brasil
sobre os indicadores de desenvolvimento humano e a mineração, relacionando as informações
do IDHM e o PIB dos Municípios em estudo, percebeu-se que:
De sua configuração, três aspectos se sobressaem: 1) os municípios que apresentam
os maiores PIBs não são necessariamente os que tem os maiores IDHMs, 2) há uma
nítida segmentação regional, os maiores IDHMs estão nas regiões Sul e Sudeste
enquanto que os menores estão nas regiões Norte e Nordeste; 3) Os municípios
mineradores, com raras exceções, são os que a apresentam o maior PIB e também os
maiores IDHMs de seu conjunto.(ENRÍQUEZ, 2008, p. 269).

Os Municípios com base mineira geralmente apresentam os maiores PIBs per capita,
mas nem sempre apresentam os maiores IDHMs, visto que, para tal constatação, é necessária
uma análise mais detalhada da realidade de cada Município. (ENRIQUEZ, 2008).
Nessa dimensão, pontos importantes que merecem ser discutidos são: se o
desenvolvimento das pessoas está acontecendo junto com o desenvolvimento das cidades
mineiras; relacionar as dificuldades da mineração em se comparando com outros
investimentos e perceber se acontece a interação entre as mineradoras, a sociedade e o Poder
Público local. Nesse ponto, a atividade tem como principal foco os componentes Saúde,
Educação e Renda da população que é atingida pela atividade econômica.
A dimensão social da Mineração está intrinsicamente relacionada com a
Responsabilidade Social das Empresas do ramo que acabam por apoiar projetos básicos de

apoio ao desenvolvimento daquela população, incentivando acesso à saúde, educação e
melhoria na distribuição de renda local.
Em alguns Municípios mineiros percebe-se que a educação passa a ser mais
valorizada, pois os empreendimentos minerários acabam por requerer uma melhor capacitação
de mão de obra para o desenvolvimento de sua atividade.
Em pesquisa de campo realizada por Maria Amélia Enriquez, a autora entrevistou o
gerente da Samarco Mineração S/A de Mariana/MG, o senhor Leonardo Gandara, que relatou
que “uma das grandes vantagens da instalação de um empreendimento minerador é a
diversidade cultural que ele promove, em função da vinda de pessoas de diferentes lugares, o
que gera um „caldo cultural‟ muito rico, elevando, igualmente, o nível educacional do
Município minerador”. (ENRIQUEZ, 2008, p. 273).
No Município de Barão de Cocais, a vinda de pessoas de diferentes lugares foi algo
que de fato aconteceu e naturalmente a cidade teve um aumento de sua população fazendo
com que aumentasse o rendimento do comércio, nas escolas, tendo, inclusive, influência no
campo cultural. Pela entrevista realizada no estudo de campo de Barão de Cocais, pôde-se
constatar que na concepção dos moradores da cidade houve muitas mudanças desde a
instalação do empreendimento minerário no Município.
As mudanças mais sentidas e percebidas pela população foram: a geração de
empregos; o desenvolvimento da cidade, impulsionado pelo investimento a partir da
arrecadação financeira proveniente da mineradora. Além dessas, citaram também o fato de a
empresa Gerdau ter deixado de ser a única grande empresa, assim como o surgimento de
Escolas com oferta de Cursos Técnicos e Superior no Município e houve o aumento da renda
familiar. As mudanças negativas foram: o aumento do contingente populacional com a vinda
de trabalhadores de outras regiões, saturando os serviços públicos e inflacionando o setor
imobiliário; o aumento do fluxo de veículos leves e pesados, o que fez com que a cidade
deixasse de ser uma cidade interiorana tranquila.
Assim, os impactos provenientes do fechamento da mina de Gongo Soco, em Barão
de Cocais, serão diversos. Dentre as opções no questionário da entrevista realizada, teve
destaque a redução da receita do Município, seguida de desemprego e redução do faturamento
do comércio local, como ilustrado no gráfico a seguir. Observa-se, na fig.2, que nenhum dos
entrevistados acredita que não haverá impactos com o fechamento da mina na cidade de
Barão de Cocais.

Impactos causados com o fechamento da mina de Gongo Soco para Barão de Cocais
Redução da receita do município

46%

Desemprego

26%

Redução do faturamento do comércio local

16%

Diminuição do fluxo de pessoas nos serviços públicos e de saúde

10%

Diminuição do tráfego

2%

Não sei informar

0%

Não terão impactos

0%

Segundo dados dos entrevistados

Figura 1: Impactos Causados com o Fechamento da Mina de Gongo Soco
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

A respeito dos possíveis efeitos causados na vida pessoal com o encerramento da
mina, 17% dos entrevistados relataram que não existiriam efeitos positivos e 12% afirmaram
que não surtirá qualquer efeito em suas vidas.
No campo social, constata-se que não há uma correlação direta entre a existência de
um empreendimento minerador e os indicadores de pobreza e concentração de renda, esses
pontos e suas repercussões irão depender da forma como se gere a atividade e dos aspectos
políticos, econômicos e culturais.
Para Maria Amélia Enriquez
Do ponto de vista social, verificou-se também que os municípios de base mineradora
apresentam indicadores de desenvolvimento humano superiores aos do seu entorno,
muito embora, da mesma forma, se verifique um componente regional muito forte.
Parece ser menor o nível de pobreza nos municípios de base mineira e todas as
regiões. (ENRIQUEZ, 2008, p. 292)

No Município de Barão de Cocais, constatou-se o índice de desenvolvimento
humano superior do índice apresentado em seu entorno com o início da atividade mineira no
mesmo. Os entrevistados afirmaram que, com as atividades, maiores oportunidades foram
surgindo para a população local no campo da saúde e da educação. Pelas entrevistas
realizadas, no âmbito social, destaca-se a realização de cursos profissionalizantes gratuitos
para jovens.
Em questão discursiva apresentada aos entrevistados, os moradores do Município de
Barão de Cocais salientaram que a contribuição da empresa no desenvolvimento da cidade se
deu na geração de empregos e, consequentemente, aumento da renda familiar, elevação da
receita, melhoria do comércio, investimentos nos setores de educação, saúde e cultura.

Para 33% dos entrevistados, a empresa não estaria deixando nenhuma herança para a
cidade. Os demais exemplificaram alguns projetos e melhorias, como projetos culturais,
projeto de educação ambiental, projeto de conscientização antidrogas, pavimentação das ruas,
realização de eventos culturais e cursos profissionalizantes. Apesar de reconhecidas pela
população, as melhorias citadas não se tratam de benefícios duradouros. Além disso, alguns
apontaram sobre a imagem negativa e a degradação ambiental deixadas.
Percebe-se, portanto, que, embora a mineração tenha trazido o crescimento
populacional e até mesmo econômico para o Município de Barão de Cocais, não se percebeu a
presença do desenvolvimento sustentável.
Ainda nesse sentido, para Maria Amélia Enriquez, analisando-se os indicadores de
crescimento e confrontando com a ideia de desenvolvimento sustentável, existem quatro tipos
de crescimento, que são:
1) Crescimento Perverso – apresenta elevado grau de concentração de renda,
elevada taxa de pobreza, porém o PIB per capita e as taxas de ocupação
populacional são mais elevados. (...)
2) Crescimento de renda com desocupação – apresente elevado grau de
concentração de renda, elevada taxa de pobreza e baixa taxa de ocupação
populacional e de PIB per capita. (...)
3) Concentração de renda com desocupação – apresenta elevado grau de
concentração de renda, elevada taxa de pobreza e baixa taxa de ocupação
populacional de PIB per capita. (...)
4) Repartição da pobreza – apresenta baixa de concentração de renda, elevado
número de pobres, PIB per capita baixo e baixa taxa de ocupação populacional.
(...)
5) Crescimento com equidade – apresenta baixa de concentração de renda,
baixa taxa de pobreza, PIB per capita alto e elevada taxa de ocupação
populacional. (ENRIQUEZ, 2008, p. 284-285).

Explicando sobre os indicadores da mineração sustentável no Brasil, Maurício
Boratto Viana expõe que
a verdade é que, a depender de sua própria vontade, poucas empresas de mineração
mantêm um diálogo permanente com as comunidades de entorno. A maioria delas só
o faz por ocasião do licenciamento ambiental do empreendimento, assim mesmo
quando é convocada audiência pública, por força das Resoluções 001/86 (art. 12,
§2º) e 009/87, ambas do Conama. Fora desse caso, tais comunidades em geral só
vêm a se manifestar – e a mídia, a noticiar essas denúncias – no momento em que o
impacto socioambiental já é significativo, como, por exemplo, quando da ocorrência
de um grave acidente na mina. (VIANA, 2007, p.31).

A gestão aplicada atualmente, muitas vezes, não enaltece o desenvolvimento da
mineração sustentável, como se preconiza vários instrumentos legais nacionais e
internacionais. É necessário que a população envolvida se manifeste antes, durante e depois
da atividade minerária, criando um processo integrado de decisões, porque já reconhecem o

tema e as repercussões do mesmo naquela sociedade. É importante que a comunidade tenha
condições mínimas de acompanhar os indicadores do Estado.
A interação da empresa com a sociedade local é importante para o desenvolvimento
sustentável da mineração. Maria Amélia Enriquez, em pesquisa de campo realizada, consegue
demonstrar essa interação da empresa local com a sociedade e um dos exemplos citados é a
Urucum Mineração (CVRD), visto que
as principais ações sociais da Urucum Mineração (CVRD) não se limitam ao
atendimento de demandas assistencialistas. Estas existem, mas são repassadas para o
programa “Voluntário Vale”. A demanda por projetos puramente assistenciais tem
diminuído significativamente, afirmou a assessora de comunicações da CVRD, por
causa dos trabalhos de esclarecimento junto à comunidade, realizados por
funcionários da CVRD. (ENRIQUEZ, 2008, p. 267)

Como já dito, são atores do setor mineral brasileiro o setor público, setor privado e a
sociedade civil organizada. A participação e o envolvimento de todos esses atores são
essenciais para alcançar a mineração sustentável e isso se fará por meio dos instrumentos que
darão acesso à informação e transparência.
Os Municípios mineradores, a depender de sua política de gestão, geralmente
destinam parte da verba decorrente da Compensação Financeira pela exploração dos Recursos
Minerais (CFEM)18 para a educação da população.
Nesse sentido, na pesquisa de campo realizada na cidade de Barão de Cocais, como já
demonstrado acima, percebeu-se que a mineração promoveu melhores condições à população
no campo da saúde e da educação.
4.4

A dimensão econômica da Mineração, a relação entre as Empresas Mineradoras

e o Poder Público e a gestão pública dos recursos
18

Trata-se de um ressarcimento pago pela empresa mineradora aos Municípios, Estados e União devido à
extração dos recursos minerais. O Royalty mineral é uma contraprestação pelo uso de um bem da União e está
prevista na Constituição da República:
Art. 20, § 1º – É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa
exploração. (BRASIL, 1988)
Embora tenha sido criada em 1988, a CFEM só foi regulamentada em 1992, quando iniciou sua arrecadação.
As normas e fiscalização exercidas sobre esta são realizadas pelo DNPM de acordo com a Lei nº 8.876, de 1994.
Segundo essa lei, têm obrigação de pagar a CFEM todas as empresas que exercem atividade de exploração ou
extração de recursos minerais, exceto lavra garimpeira. O valor a ser arrecadado é calculado com base no
faturamento líquido, ou seja, valor em que já foram descontados os custos e tributos. Por sua vez, o montante a
ser pago mensalmente depende das alíquotas aplicadas ao faturamento líquido da empresa, de acordo com cada
substância mineral.

Todo empreendimento precisa de viabilidade econômica, e assim também o é com a
atividade de mineração. Para que a atividade de mineração ocorra e atenda seus objetivos,
necessário se faz que o empreendimento tenha viabilidade econômica.
Para Maria Amélia Enriquez (2008, p. 225), “sem viabilidade econômica, qualquer
proposta de desenvolvimento sustentável fica comprometida”. É imperioso que na mineração
se tenha o desenvolvimento econômico durável, ou seja, que se preserve o desenvolvimento
das atividades e se dê o enfoque nos prismas ambiental, social e econômico.
No âmbito econômico, o que se pode constatar é que a mineração produz para os
Municípios mineiros fonte de renda confiável para geração de riquezas, acontecendo a
expansão da economia e muitas vezes, fazendo com que se eleve o Produto Interno Bruto dos
Municípios.
Para Maria Amélia Enriquez (2008, p. 227) “do ponto de vista exclusivo do
crescimento econômico, pode-se inferir que a mineração é uma atividade positiva para os
municípios mineiros”.
Percebe-se que, no campo da economia, em alguns Municípios, acontece o
crescimento populacional e a geração de empregos, visto que as pessoas do entorno e até
mesmo do próprio Município se atraem pela atividade minerária e vão em busca de emprego
nesse segmento econômico.
A mineração atrai a população local, por ofertar maiores salários e, para muitos, há a
expectativa de manutenção do emprego por um certo período, haja vista que a atividade
econômica tem prazo previsto para findar. Dessa forma, além da falta de governança
adequada, muitas vezes, se percebe a necessidade de diversificação da economia local na
cidade mineira.
A esse respeito Maria Amélia relata sobre uma abordagem conhecida como Maldição
dos Recursos, que sustenta, assim como a teoria da Doença Holandesa, a ideia de uma relação
negativa entre mineração e desenvolvimento. Segundo o enfoque da maldição dos recursos,
países ricos em recursos minerais têm dificuldades em alcançar o desenvolvimento econômico
devido algumas características peculiares do setor mineral, tais como, “[...] má distribuição da
renda, pouca diversificação econômica, ganhos das exportações concentrados apenas nos
produtos primários, além de taxas de crescimento de seus setores econômicos não mineiros
inferiores [...]” (ENRÍQUEZ, 2007, p.93). Além disso, a atividade de mineração é
caracterizada pela formação de um mercado monopsônico, em que a empresa mineradora é a

principal compradora de mão de obra, direta ou indiretamente, para quase toda a população do
local onde está instalada. (ENRÍQUEZ, 2007, p.93)
A grande contribuição da mineração para uma localidade de base mineira é a
tributação proveniente das atividades realizadas. Conclui-se, porém, que a otimização desse
benefício somente será possível através de combinação de competência e qualificação do
Poder Público para administrar tal recurso.
É necessário diversificar o leque de estratégias e não trabalhar com uma única
atividade. A necessidade do mercado, movida pelas discussões vindas das mudanças
climáticas, impõe que às atividades da mineração sejam aplicadas novas motivações por parte
da empresa mineradora tanto de forma interna quanto perante a sociedade.
É necessário que se incentive a população economicamente a desenvolver novos e
outros papéis que não sejam a mineração para que se atinja o equilíbrio da dimensão
econômica com a governança cogente em prol da mineração sustentável. Nesse sentido,
Giddens (2010, p. 274) entende que “o investimento na geração de oportunidades de emprego
e as intervenções comunitárias locais, por exemplo, para capacitar as mulheres e reduzir o
tamanho das famílias, serão de importância fundamental”.
Desenvolver economicamente a população é papel do Poder Público e da iniciativa
privada. É certo que, com o desenvolvimento ordenado19 da comunidade e com a inserção de
todos os atores da mineração no cenário de discussões e decisões, são mais atingíveis os
preceitos de mineração sustentável, economicamente viável e socialmente justa.
Sugere Maurício Boratto Viana que
é necessário, portanto, dotar o setor mineral, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de recursos humanos e materiais que lhe permita
desempenhar sua missão com efetividade e eficiência. Também é preciso fortalecer
o setor mineral e cobrar dele – tanto do governo, quanto da iniciativa privada – uma
atitude mais pró-ativa na direção do desenvolvimento sustentável, tomando como
exemplos as empresas de mineração e as iniciativas nacionais e internacionais
19

Para John Rawls (2003, p. 11-12) a ideia fundamental de uma sociedade bem-ordenada – uma sociedade
efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça – é uma ideia associada utilizada para definir a ideia
organizadora central da sociedade como um sistema equitativo de cooperação. Dizer que uma sociedade política
é bem-ordenada significa três coisas: Primeiro, e implícito na ideia de uma concepção pública de justiça, trata-se
de uma sociedade na qual cada um aceita, e sabe que os demais também aceitam, a mesma concepção política de
justiça (e portanto os mesmos princípios de justiça política). Ademais, esse conhecimento é mutuamente
reconhecido: ou seja, as pessoas sabem tudo o que saberiam se sua aceitação de tais princípios tivesse resultado
de acordo público. Segundo, e implícito na ideia de regulação efetiva por uma concepção pública de justiça,
todos sabem, ou por bons motivam acreditam, que a estrutura básica da sociedade – ou seja, suas principais
instituições políticas e sociais e a maneira como elas interagem como sistema de cooperação – respeita esses
princípios de Justiça. Terceiro, e também implícito na ideia de regulação efetiva, os cidadãos têm um senso
normalmente efetivo de justiça, ou seja, um senso que lhes permite entender e aplicar os princípios de justiça
publicamente reconhecidos, e, de modo geral, agir de acordo com o que sua posição na sociedade, com seus
deveres e obrigações, o exigir.

citadas. Só assim será possível aplicar os indicadores propostos e concretizar os
princípios da mineração sustentável. (VIANA, 2007, p. 31).

No âmbito nacional, a mineração possui um padrão bem diferenciado entre as regiões
brasileiras. A atividade minerária é fator de mudança nas dinâmicas de gestão dos Municípios
mineiros, já que, com ela, criam-se Municípios ou muitas vezes, revitalizam-se municípios já
existentes, pois se aumenta a densidade populacional.
No que toca ao desenvolvimento da mineração em âmbito nacional, Maria Amélia
Enriquez (2008, p. 236) explica que “É certo que os movimentos populacionais não deixam
de estar vinculados ao ciclo mineral. No entanto, as variações não são tão intensas, conforme
constatado pela análise de cada município minerador e dos seus entornos, no contexto de seus
Estados”.
No entanto, a mesma autora, quando da pesquisa que realizou no Estado de Minas
Gerais, constatou que nesse Estado “a dinâmica de crescimento econômico dos municípios
mineradores de Minas Gerais reafirma a noção de que a atividade mineral induz a um
desempenho acima da média do entorno, principalmente se a atividade está em fase de
implantação ou de expansão”. (ENRIQUEZ, 2008, p. 240).
Pela pesquisa realizada, com as mudanças que a mineração promovia nas cidades
mineiras e em seu entorno com a revitalização das mesmas ou com a criação de novos
Municípios, percebeu-se que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, na maioria dos
Municípios de Minas Gerais manteve-se acima da média Estadual bem como de seu entorno.
(ENRIQUEZ, 2008, p. 231).
A dimensão econômica da Mineração se mostra, no geral, como positiva para a
população local e mostra que envolve mais pessoas no desenvolvimento da atividade mineira,
tendo em vista que, para se desenvolver, é necessário que as empresas mineradoras contratem
e qualifiquem maior número de pessoas, para que assim a atividade econômica atinja seu
objetivo de atender ao mercado e às exigências do Plano de Aproveitamento da Jazida que
deve ser apresentado no início das atividades de explotação.
Pela entrevista realizada na cidade de Barão de Cocais constatou-se que tanto
Município quanto a empresa mineradora estimularam desenvolvimento da população, com
incentivos na qualificação técnica profissional para que, com isso, as pessoas pudessem se
inserir no mercado mineiro.
Contudo, o envolvimento da população no desenvolvimento da atividade mineira foi
no sentido de se qualificarem profissionalmente para prestação de serviços em prol da
atividade mineira. Porém, quanto aos demais pontos do processo mineiro, não houve um

envolvimento tão intenso da população, embora, muitas vezes, as empresas mineradoras
faziam crer que isso ocorria.
A população vê e sente alguns benefícios, contudo, ao serem questionados sobre a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e a forma de sua
gestão e aplicação no Município, a maioria dos entrevistados, como se pode observar na fig.
3, declararam não terem conhecimento da existência desses benefícios.

Conhecimento dos entrevistados quanto às rendas
provenientes da mineração que são pagas ao poder
público

Sim
43%
Não
57%

Figura 2 - Conhecimento dos Entrevistados quanto às Rendas Provenientes da Mineração que são
Pagas ao Poder Público
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

Quando questionados sobre o devido destino que essas rendas devem ter, alguns dos
que informaram ter conhecimento sinalizaram opções errôneas quanto à sua correta aplicação,
como, por exemplo, pagamento de dívidas da Prefeitura e de funcionários públicos, médicos e
professores, e realização de eventos públicos. Apesar disso, grande parte responde aplicações
corretas, como saúde, educação e infraestrutura. Veja a figura 4:

Aplicação das rendas provenientes da mineração
Educação

27%

Saúde

25%

Infraestrutura

15%

Melhoria das vias públicas

7%

Eventos públicos

7%

Pagamentos de dívidas da prefeitura

5%

Manutenção das escolas públicas e creches

5%

Pagamentos de funcionários públicos, médicos e professores

3%

Lazer

3%

Construção de casas populares
Não sei informar

2%
0%

Dados segundo os entrevistados

Figura 3: Aplicação das Rendas Provenientes da Mineração
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

Aos funcionários da mina de Gongo Soco foi questionado a respeito da colaboração
da empresa com a economia local e em relação ao campo social. Os resultados são mostrados
na fig.5:

Colaboração da empresa Vale na economia local e no campo social de Barão de Cocais
Geração de empregos

24%

Cursos profissionalizantes gratuitos para jovens

21%

Desenvolvimento econômico

17%

Programas de educação ambiental

14%

Desenvolvimento de projetos educativos e sociais gratuitos

10%

Implantação de programas voltados para a inclusão social

10%

Programas diversificados para geração de renda para pessoas carentes

3%

Investimentos em educação pública de qualidade

0%

Investimentos em saneamento básico e energia elétrica

0%

Acesso à Internet para pessoas de baixa renda

0%

Não conheço nenhuma atividade que colabore

0%

A empresa não colabora

0%

Dados segundo os funcionários da mina de Gongo Soco

Figura 4:- Colaboração Socioeconômica da Empresa Vale no Município
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

Pelo gráfico, observa-se que as maiores contribuições da empresa no âmbito
econômico foram a geração de empregos e desenvolvimento da economia.
A perda na arrecadação do Município com o fechamento da mina será de,

aproximadamente, R$1,5 milhão por mês, segundo reportagem do Jornal Bom Dia20 (2013,
p.5). Para 57% dos entrevistados não existe outra atividade que substituiria a mineração para
promover o desenvolvimento da economia local. Outros 17% não souberam responder. O
restante apontou para algumas possibilidades, dentre elas, o incentivo ao turismo, a expansão
do setor metalúrgico e o projeto da Mina II Irmãos21.
Barão de Cocais apresenta um potencial turístico, o que movimentaria a economia do
Município e reduziria o grau de dependência frente à atividade mineral, possui bens naturais
como a Cachoeira da Pedra Pintada, o Sítio Arqueológico localizado no Distrito de Cocais
com pinturas rupestres datadas de 6 (seis) mil anos, o Conjunto das Ruínas da Fazenda de
Gongo Soco, o Santuário de São João Batista, que foi o primeiro projeto arquitetônico de
Aleijadinho, além das capelas e das Igrejas Históricas. Assim, todos esses atrativos podem
criar um ambiente atrativo e propício à prática do turismo na região, que devem ser
incentivados e valorizados como uma atividade econômica que pode ser também elemento
fundamental para o desenvolvimento da economia local, afastando-se do mercado
monopsômico vindo da atividade mineira.
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Ver : Anexo A.
Projeto de abertura de um novo empreendimento minerário pela empresa Vale que ainda está em fase de
estudo de viabilidade, localizado no próprio Município de Barão de Cocais.
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5

DELINEAMENTOS PARA A SUSTENTABILIDADE COM A MINA DE

GONGO SOCO EM BARÃO DE COCAIS – MINAS GERAIS.

A pesquisa de campo foi desenvolvida por meio de questionário semiestruturado22
escrito, contendo perguntas objetivas do tipo aberta e fechada. As questões foram criadas a
partir do conteúdo exposto neste trabalho, voltadas para a realidade vivenciada pelo
Município atualmente, visto que se está diante do fechamento da mina de Gongo Soco e para
as possíveis mudanças que poderão acontecer no Município minerador e, por consequência,
na vida das pessoas residentes na cidade e trabalhadores da empresa mineradora
concessionária da Mina de Gongo Soco. A finalidade da pesquisa se traduz em saber se a
comunidade local participou ou participa do processo decisório relativo à atividade mineira de
Gongo Soco.
Os questionários (Apêndice B e C) foram distribuídos de forma aleatória com a
finalidade de atingir um público diversificado e representativo. Anexo a este havia o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) usado para resguardar a pesquisa e
informar ao entrevistado que não seria divulgado seu nome. Desse modo, o sujeito pôde tomar
sua decisão de participação no projeto de forma clara, consciente e sem qualquer tipo de
constrangimento. As informações foram reunidas e tratadas na forma de gráficos e as
respostas das questões discursivas foram colocadas no decorrer deste estudo, principalmente
no capítulo 4.
O universo dos entrevistados caracterizou-se por 42 (quarenta e duas) pessoas, sendo
o maior número delas jovens, quase 50% apresentam idade entre 21e 30 anos. Constatou-se
também que o nível de escolaridade variou principalmente entre segundo grau completo,
ensino técnico e ensino superior, ou seja, grande parte das pessoas entrevistadas apresenta
nível satisfatório de formação. Observou-se também que 43% dos entrevistados declararam
ser solteiros e 48% casados e apenas 24% possuem parentes que trabalham na mina de Gongo
Soco, enquanto a maioria, 74 %, não possui. Os dados dos perfis dos entrevistados são
apresentados a seguir nas fig.6,7,8 e 9.
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De acordo com Triviños, a “entrevista semiestruturada é conhecida como semidiretiva ou semiaberta e tem
como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema
da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes.
Favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua
totalidade, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de
informações”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Faixa Etária dos Entrevistados
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Figura 5 - Faixa Etária dos Entrevistados
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.
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Figura 6 - Grau de Escolaridade dos Entrevistados
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.
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Figura 7 - Estado Civil dos Entrevistados
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

Entrevistados que Possuem Parentes na Mina de Gongo
Soco
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Figura 8 - Entrevistados que Possuem Parentes na Mina de Gongo Soco
Fonte: Dados extraídos de entrevistas com moradores de Barão de Cocais, 14 out. 2013.

A atividade mineral consiste em explorar os recursos minerais transformando-os em
riquezas indispensáveis para a sociedade moderna, tornando inevitável o fechamento de minas
com o exaurimento das jazidas. Devido à exaustão do recurso mineral há de se considerar a
desativação do empreendimento como uma fase potencial de impactos econômicos, sociais e
ambientais, que podem resultar na vulnerabilidade do Município em relação a esta atividade
econômica e no detrimento da imagem da empresa junto à sociedade.
É possível tornar a mineração uma atividade sócio, econômica e ambientalmente

sustentável por meio das ações corretas dos diversos atores. Para tanto, tornou-se necessário
estudar e definir as melhores práticas a serem exercidas pela empresa, Poder Público e
comunidade.
A comunidade deve se informar sobre as implicações de um empreendimento
minerário em seu Município, tanto os benefícios como os impactos. Deve-se atentar
principalmente para a aplicação das rendas minerais por parte do Poder Público, os impactos
ambientais e socioeconômicos, o plano de fechamento da mina e o papel dos outros
envolvidos – Poder Público e empresa. Além de se informar, é importante que a população
participe ativamente de todo esse processo. Ideias bem estruturadas e embasadas juntamente
com ações organizadas da comunidade em busca da defesa de seus interesses e do
desenvolvimento sustentável do Município são capazes de mudar a realidade da mineração e
principalmente da cidade de extração do bem mineral.
Cabe ao governo assegurar o bem estar da comunidade e a prosperidade do
Município. A ação de prestar contas à comunidade e a mantê-la informada dos repasses,
melhorias, impactos e ações tomadas faz grande diferença. O Poder Público também tem
função de regularizar e fiscalizar as mineradoras, exigindo que a empresa cumpra com suas
devidas incumbências, além de ter o papel crítico de determinar a aplicação das rendas
minerais. O objetivo seria aplicar as rendas em medidas de diversificação das atividades
econômicas, já que a mineração costuma ser a atividade dominante no local onde está
implantada e evitar a armadilha do caixa único ou da maldição dos recursos. Para isso é
necessário planejamento de longo, médio e curto prazo, é preciso se preparar para receber o
empreendimento minerário na cidade e se preparar também para o fechamento da mina.
Já as empresas, cientes da degradação de suas atividades e da dependência
econômica do Município, devem ser éticas e transparentes, e agir de acordo com as leis e
exigências de comportamento e de mercado.
O estudo de caso na cidade de Barão de Cocais, onde a mina de Gongo Soco
encontra-se em fase de fechamento, revela o elevado grau de dependência do Município em
relação à atividade de mineração. Como não houve uma preparação por parte do governo para
o fechamento da mina, agora, nas vésperas da finalização das atividades, é alto o grau de
vulnerabilidade da cidade. Afinal, quanto maior a dependência do Município, mais vulnerável
este se torna.
As consequências mais citadas pela população entrevistada foram a redução de
empregos e da arrecadação da Prefeitura e, por consequência, a diminuição dos investimentos
na cidade, além de prejuízos no faturamento do comércio. É claro para a população que a

cidade sofrerá grandes impactos com o fechamento da mina, principalmente no setor
econômico.
Quando abordados se tinham conhecimento sobre a verba que a mineradora paga à
Prefeitura devido à atividade de extração mineral, mais da metade dos entrevistados
respondeu que não tinha essa informação. E, algumas pessoas que responderam ter
conhecimento da existência dessas rendas apresentaram concepções erradas sobre sua
aplicação. Tal fato ilustra deficiências no papel da comunidade por não procurar se informar
das implicações da atividade mineral no Município e de como o governo deve administrar os
recursos recebidos. Sem informação, é impossível a população lutar por seus direitos.
Os resultados revelam também falhas no papel da empresa e do governo, pois ambos
não foram transparentes quanto aos repasses realizados e nem quanto à aplicação das rendas,
respectivamente.
Tornou-se visível que existe uma preocupação da empresa em minimizar os impactos
ambientais, apesar de alguns entrevistados não terem conhecimento das atividades
promovidas pela empresa, referentes à responsabilidade ambiental ou mesmo afirmarem que
não há essa preocupação. Mais uma vez é levantada a questão da comunicação empresa –
comunidade e o interesse da comunidade em se informar e ser mais participativa.
Quanto às melhorias no âmbito social e econômico foram reconhecidas iniciativas
como realização de cursos profissionalizantes, desenvolvimento econômico e geração de
empregos, contudo, as melhorias econômicas citadas são provisórias. Com o fechamento da
mina, haverá redução de empregos no Município, forçando a emigração dos trabalhadores
para outras regiões. Isso reflete diretamente no faturamento do comércio local e no setor
imobiliário.
Percebeu-se também que haverá redução da receita do Município e, seguindo essa
tendência, diminuição dos investimentos e desenvolvimento da cidade. Em outras palavras,
não se constatou nenhum beneficio duradouro.
Como já defendido no presente estudo, o desenvolvimento sustentável de um
Munícipio minerador depende de realização de medidas de diversificação econômica. Quando
questionados sobre possíveis atividades que substituiriam a mineração, mais da metade dos
entrevistados responderam que não há outra atividade para impulsionar a economia local.
Foram sugeridos investimentos no setor metalúrgico, no turismo e na abertura de uma nova
mina, entretanto, observa-se que não houve um planejamento de diversificação econômica
mediante a aplicação das rendas minerais.
É importante ressaltar que as atividades na mina estudada foram iniciadas em uma

época em que a lavra era realizada de forma exploratória e tinha como único objetivo o lucro,
independente das implicações e impactos gerados. Não existia a preocupação com o meio
ambiente e sequer com a comunidade em torno da mina.
O cenário atual mostra que a percepção das empresas sobre sustentabilidade ganhou
contornos mais aprofundados ao extrapolar a dinâmica ambiental e passar a incluir o
desenvolvimento socioeconômico. Constata-se, porém, que a adoção dessa postura acontece
apenas por imposições legais, questões econômicas e/ou estratégias de mercado, do que por
ato voluntário.
Portanto, realizar uma gestão de forma sustentável com a participação da
comunidade, além de tentar modificar a imagem de um empreendimento que se iniciou nas
condições existentes do século passado, torna-se um verdadeiro desafio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mineração é uma atividade que trabalha com a exploração dos recursos do
ambiente e os transforma em bens indispensáveis para a sociedade atual. Com este estudo,
percebeu-se que o tema foi evoluindo com as mudanças e anseios da coletividade. A atividade
mineradora foi se intensificando durante o período colonial e se estendeu por todos os
períodos Constitucionais brasileiros. No entanto, em cada um deles houve uma visão
diferenciada da economia mineral.
Nos primeiros regimes constitucionalistas, o sistema adotado era o liberalista,
deixando a encargo dos proprietários do solo a exploração dos recursos minerais. Por isso, a
mineração tinha dificuldade de expansão no cenário nacional, haja vista que as pretensões dos
proprietários do solo não se voltavam para essa atividade econômica e sim para a
agropecuária.
Para a mudança desse panorama, com a Constituição de 1967, o Estado passou a
atuar mais no segmento minerário e o texto constitucional previa que era o Estado o
proprietário dos bens minerais e, assim, aboliu-se o direito de preferência do proprietário do
solo, medidas essas que foram tomadas para retomar a atividade mineradora no País. Nessa
época, obteve-se o crescimento da economia mineira, com a abertura dos mercados e com o
incentivo das atividades por empresas estrangeiras sem qualquer regulamentação da
governança desse setor, o que, por certo, incluiu a gestão e administração da Mina de Gongo
Soco em Barão de Cocais, que nessa fase, era gerida por uma empresa de capital inglês.
Embora se tivesse legislação sobre meio ambiente e sustentabilidade, não eram sob
os pilares dessa legislação que a economia mineira se fundamentava. A governança não era
realizada com a integração dos atores e o alinhamento de suas posturas, pois o objetivo da
mineração brasileira era o crescimento econômico e a abertura de seus mercados com fito nas
consequências

financeiras

desses

empreendimentos,

não

se

preocupando

com

a

sustentabilidade das dinâmicas e procedimentos desenvolvidos quando da explotação dos
recursos minerais.
Nesse cenário, que é o mesmo daquele em que foi criado o Decreto nº. 227 de 1967,
os instrumentos de gestão pública foram utilizados para fazer crescer o segmento econômico
minerário e, com o advento da Constituição da República de 1988, ficou evidente a
necessidade de modificação da governança, tendo em vista a ótica ambiental dos
empreendimentos minerários.

Dessa forma, os instrumentos técnicos e administrativos de gestão das políticas
públicas tiveram que ser adaptados de acordo com as Constituições brasileiras e com os
anseios econômicos e sociais que envolviam o setor.
A governança minerária ganhou contornos mais fortes e evidentes com a discussão
do tema pelo novo marco da mineração, que ainda foi discutido no Congresso Nacional, pelo
Plano Nacional da Mineração – 2010; pela ONU, na ação intitulada “Povos Resilientes,
Planeta Resiliente” e pela Rio+20, Conferência de cunho internacional, sediada no Brasil em
junho de 2012 e que teve como um dos pontos discutidos em seu relatório final o
reconhecimento da governabilidade eficaz a nível local, subnacional, nacional, regional e
global como meio para se alcançar o desenvolvimento sustentável do setor. A partir disso,
busca promover a integração equilibrada das três dimensões do desenvolvimento sustentável,
com a maior participação da coletividade e promoção da transparência e amplo envolvimento
do público e das parcerias na implementação de todos os compromissos de desenvolvimento
sob as bases da sustentabilidade.
Atualmente, a mineração é uma das atividades mais estratégicas para o
desenvolvimento do País e, tem sido vista sob uma nova ótica, ou seja, a de Proteção
ambiental. É imperiosa a mudança de ponto de vista e evidente a investigação pelo
desenvolvimento econômico, social e ambiental, desde a Constituição da República de 1988,
que tomou como status constitucional a ideia de sustentabilidade prevista no artigo 225.
O Brasil foi e ainda é fortemente influenciado pelas discussões emanadas no cenário
internacional e tenta preconizar uma forma mais equilibrada de exploração dos recursos
naturais. Tema de grande relevância têm sido a mineração e seus contornos da
sustentabilidade sob os prismas sociais, econômicos, ambientais e de governança.
Estudos dos Institutos relacionados à atividade e dos atores envolvidos no cenário
minerário atual têm orientado a mudança de postura, a concepção organizacional das
empresas e as formas como essas trabalham em sociedade com a finalidade de adequar os
procedimentos minerários a uma gestão para a sustentabilidade na mineração brasileira.
O rumo da mineração é discutido em âmbito nacional e internacional e, em todos
eles, existe a necessidade de mudanças de concepções, em virtude dos problemas já
vivenciados nos mais variados municípios brasileiros.
O presente estudo teve o escopo de analisar o histórico da mineração brasileira e
promover ao estudo de caso da Mina de Gongo Soco em Barão de Cocais – Minas Gerais, que
passa pela fase de fechamento da mina, em razão do exaurimento da jazida.
Percebeu-se a possibilidade de conduzir a mineração como uma atividade social,

econômica e ambientalmente sustentável, desde que esteja arraigada nas ações corretas dos
atores envolvidos, quais sejam, as empresas, Poder Público e comunidade, a fim de que seja
desenvolvida uma gestão eficiente e integrada dos recursos.
É necessária a interação dos atores do cenário minerário brasileiro para que se
fortaleça esse segmento econômico e, por conseguinte, este possa trazer benefícios mais
duradouros para a coletividade em que se encontra inserido.
O afastamento da concepção tão somente utilitarista dos recursos minerais é
importante, assim como também é necessária a melhoria da administração e das políticas
públicas que envolvem o aproveitamento e a proteção ambiental dos recursos minerais.
São conhecidos os instrumentos de gestão previstos no ordenamento, porém,
dissociados do procedimento administrativo dos órgãos gestores, realidade essa a ser
modificada para que se alcance o desenvolvimento sustentável e justo do setor e da sociedade
em que ele se insere.
Há uma sólida interface dos princípios regedores do direito minerário e do direito
ambiental, porém é preciso que os mesmos sejam compatibilizados para sua eficácia legal e
social. A falta de interação dos envolvidos e a ausência de cooperação das políticas públicas
interferem na melhoria do setor e na atuação dos órgãos gestores, o que inviabiliza a eficácia
de todo o processo de gestão no campo da mineração.
Após análise sistematizada da matéria, compreende-se que a gestão da mineração e a
sua governança influenciam sobremaneira nos resultados para a coletividade que vivencia tal
realidade. O estudo de caso na cidade de Barão de Cocais, onde a mina de Gongo Soco
encontra-se em fase de fechamento, revela o elevado grau de dependência do Município em
relação à atividade de mineração, justamente devido ao modo pelo qual a gestão daquela mina
foi conduzida, pois não houve uma descentralização do poder e sequer a inclusão da
coletividade nessa gestão de forma transparente e evidente e, o que se percebe com isso é o
grau de dependência da cidade mineira e de sua população, que não atua com conhecimento e
sequer participa efetivamente para conceber um Estado de Justiça social, econômica e
ambiental. Sem informação é impossível que a população lute por seus direitos.
Os resultados da pesquisa de campo também revelam que existem falhas no papel da
empresa e do governo, pois ambos não foram transparentes quanto aos repasses realizados e
nem quanto à aplicação das rendas, respectivamente.
No campo da gestão da mina de Gongo Soco, ficou claro que a população
entrevistada demonstrou não ter conhecimento das atividades desenvolvidas pela empresa no
que se refere ao campo ambiental, justamente devido ao fato de que os princípios da

informação e da participação não foram devidamente aplicados.
Nos âmbitos social e econômico foram reconhecidas pela população iniciativas como
as citadas no estudo, haja vista que elas são mais visíveis. No entanto, as melhorias
visualizadas não são duradouras e não deixam um legado para o entorno.
É importante ressaltar que as atividades na mina estudada foram iniciadas no período
em que a governança minerária brasileira nacional era diferente dos contornos atuais, em uma
época em que a lavra era realizada de forma exploratória e tinha como único objetivo o lucro,
independente das implicações e impactos gerados. Não existia a preocupação com o meio
ambiente e sequer com a comunidade em torno da mina, assim como também não havia o
interesse e muito menos a pró-atividade da população para conhecer o empreendimento e
cooperar com ele.
Conclui-se, pela presente pesquisa, que o sistema de gestão integrada do meio
ambiente e a abordagem participativa e transparente sobre as atividades da mina de Gongo
Soco foi se adequando com o decorrer dos tempos e das exigências vindas pela movimentação
do mercado e da economia, bem como dos estudos realizados pelos órgãos envolvidos, dentre
eles, o IBRAM.
O sistema de gestão integrada do meio ambiente não conseguiu atingir os contornos
discutidos nos dias atuais e sequer atender à aplicação da governança e interação da
população, empresa e Poder Público, pois apesar de mudar sua concepção de acordo com a
necessidade econômica que surgia, não foi demonstrado o interesse em promover uma gestão
com transparência e abertura a todos os atores do panorama mineral local.
Além disso, pela pesquisa e perguntas levantadas no questionário semiestruturado,
constatou-se que a população, muitas vezes, continua se colocando alheia ao cenário de
discussões e decisões por entenderem não serem competentes de assumir qualquer encargo
relacionado com a atividade.
O cenário atual mostra que a percepção das empresas sobre sustentabilidade ganhou
cercanias mais aprofundadas ao extrapolar a dinâmica ambiental e passar a incluir o
desenvolvimento socioeconômico. Verifica-se, porém, que a adoção dessa postura acontece,
na maioria das vezes, por imposições legais, questões econômicas e/ou estratégias de
mercado, quando deveria ser por ato voluntário.
A gestão adotada na Mina de Gongo Soco em Barão de Cocais – Minas Gerais
conseguiu se adequar às exigências e discussões acerca da reconceitualização da
sustentabilidade e governança, pois, para se manter no mercado, foi necessária a mudança de
algumas posturas administrativas e de instrumentos técnicos de gestão. No entanto, embora

tais mudanças de postura tenham ocorrido de maneira tímida, não foi constatado no estudo e
na pesquisa realizada em campo que a gestão adotada pela mina tenha se dado em prol da
capacitação dos envolvidos, sendo certo que o Município de Barão de Cocais vivencia, com o
fechamento da mina, um possível quadro de redução de empregos no Município, forçando a
emigração dos trabalhadores para outras regiões, sem deixar para aquela coletividade e seu
entorno qualquer legado que permita a continuidade e desenvolvimento local, haja vista que
não foram adotadas medidas para a diversificação econômica.
O

plano

estratégico

para

o

desenvolvimento

sustentável

da

mineração,

principalmente no tocante à gestão da Mina de Gongo Soco em Barão de Cocais, Minas
Gerais, é promover a gestão integrada da mineração, permitindo que cada ator desse cenário
possa contribuir para o engrandecimento dessa atividade econômica, consentindo que a
mesma seja economicamente viável e socialmente justa.
A gestão integrada é estratégica para a mineração ao passo que o envolvimento de
todos os atores desse cenário e a participação efetiva de cada um deles gera o conflito e o
dissenso, sendo certo que é a partir desses que se cria uma nova ordem, e a sociedade passa a
participar do controle de qualidade do ecossistema e a intervir nas decisões públicas, visando
ao bem comum.
Assim, tem-se uma governança própria de uma sociedade moral plural, que é um
instrumento que produz benefícios duradouros, deixando um legado para a comunidade dos
Municípios mineiros afetados e do seu entorno no pós-mineração, fazendo com que esses não
sejam apenas uma fotografia na parede para a população que ali se insere, mas sejam reflexo
de uma gestão desenvolvida sob os pilares da sustentabilidade.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA FaEnge/UEMG
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Sr(a) foi selecionado(a) e está convidado(a) a participar da pesquisa intitulada
Pesquisa de Campo de Trabalho Científico, que tem como objetivos conhecer a
relação entre comunidade, empresa mineradora e poder público em prol da
sustentabilidade socioeconômic a da população, conhecer a influência da
empresa mineradora Vale na comunidade e quais os impactos causados pelo
encerramento da atividade mineral na mina Gongo Soco, saber se a população
se conscientiza da existência das rendas minerais, como devem ser ap licadas
e a real destinação das mesmas pelo poder público e também tomar
conhecimento das estratégias do governo para manter o nível de bem estar
social sem os recursos provenientes da mineração.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidenc ial. Quando for
necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será
assegurada uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os
dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa, e os resultados
divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o
pesquisador o u com a instituição que forneceu os seus dados, como também
na que trabalha.
Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não
haverá riscos de qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício
relacionado à sua participaç ão será de aumentar o conhecimento científico
para a área da Engenharia de Minas.
Desde já agradecemos!
João Monlevade, 14 de outubro de 2013.
Professora Orientadora: Larissa de O. S. Araújo – E-mail: larissasantiago26@gmail.com
Orientada e Graduanda: Gislaine de Souza Martins – E-mail: xislainemartins@hotmail.com
Orientada e Graduanda: Patrícia Torres Ambrósio – E-mail: patip.ambrosio@hotmail.com

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e
estou de acordo em participar do estudo proposto.
__________________________________________
Assinatura do Participante
Data

APÊNDICE B - ENTREVISTA – MORADORES DE BARÃO DE COCAIS

ENTREVISTA – MORADORES DE BARÃO DE COCAIS
Nome completo (Opcional): ___________________________________________
Idade:______________ Grau de Escolaridade: ___________________________
Profissão:_______________________________ Data:____________________
Estado Civil:_______________________________________________________
Filhos? _______________ Quantos? __________________________________
Você tem parentes que trabalham na mina Gongo soco?______ Quantos?_____
1.

Como era a cidade antes e depois da implantação do empreendimento minerário?

2.

A empresa ajudou no desenvolvimento da cidade? (...) Sim (...) Não Por que?

3.

Na sua opinião, quais serão os principais impactos para a cidade de Barão de Cocais com o
fechamento da mina de Gongo Soco? Assinale no máximo 02 (duas) opções.

( ) redução da receita do município
( ) desemprego
( ) diminuição do fluxo de pessoas (empresas contratadas/empreiteiras) nos serviços públicos e de saúde
( ) diminuição do tráfego
( ) redução do faturamento do comércio local
( ) não sei informar
( ) não terão impactos
4.

Você conhece algum projeto/melhoria realizado pela empresa Vale na cidade? A empresa está deixando
alguma herança? Algum benefício duradouro? Quais?

5.

Assinale quais as atividades desenvolvidas pela empresa que colaborem com o meio ambiente:

(
(
(
(
(
(
(

) recuperação das áreas degradadas
) cuidado com o meio ambiente
) preservação dos recursos hídricos (rios, riachos, lagos, nascentes...)
) controle de emissão de particulados (poeira)
) educação ambiental promovida nas escolas
) não sei informar
) a empresa não desenvolve nenhuma atividade que colabore com o meio ambiente

6.

Existe alguma outra atividade que substituiria a mineração para promover o desenvolvimento da
economia local? Se sim, qual?

7.

Você tem conhecimento das rendas provenientes da mineração que são pagas ao poder público
(prefeitura local)? ( ) Sim
( ) Não

Se sim, assinale quais devem ser os destinos dessa verba:
( ) educação
( ) pagamentos de dívidas da prefeitura
( ) melhoria das vias públicas
( ) saúde
( ) eventos públicos
( ) pagamentos de funcionários públicos, médicos e professores
( ) infraestrutura
( ) lazer
( ) manutenção das escolas públicas e creches
( ) construção de casas populares
( ) não sei informar
8.

Qual(is) será(ão) o(s) efeito(s) positivos e negativos do fechamento da mina em sua vida?

APÊNDICE C - ENTREVISTA – FUNCIONÁRIOS DA MINA DE GONGO SOCO
ENTREVISTA – FUNCIONÁRIOS DA MINA DE GONGO SOCO
Nome completo (Opcional): ___________________________________________
Idade: __________ Grau de Escolaridade: ______________________________
Cargo: _________________________________________ Data: ____________
Estado Civil:_______________________________________________________
Filhos? _______________ Quantos? __________________________________
Você tem parentes que trabalham na mina Gongo soco?______ Quantos?_____
1.

Na sua opinião, quais serão os principais impactos para a cidade de Barão de C ocais com o fechamento da mina de
Gongo Soco?

Assinale no máximo 02 (duas) opções.
( ) redução da receita do município
( ) desemprego
( ) diminuição do fluxo de pessoas (empresas contratadas/empreiteiras) nos serviços públicos e de saúde.
( ) diminuição do tráfego
( ) redução do faturamento do comércio local
( ) não sei informar
( ) não terão impactos
2.

Você conhece algum projeto/melhoria realizado pela empresa Vale na cidade? A empresa está deixando alguma
herança? Algum benefício duradouro? Quais?

3.

Com o que a empresa colabora na economia local? E no campo social?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) desenvolvimento de projetos educativos e sociais gratuitos
) investimentos em educação pública de qualidade
) implantação de programas voltados para a inclusão social
) cursos profissionalizantes gratuitos para jovens
) investimentos em saneamento básico e energia elétrica
) acesso à Internet para pessoas de baixa renda
) programas de educação ambiental
) programas diversificados para geração de renda para pessoas carentes
) desenvolvimento econômico
) geração de empregos
) não conheço nenhuma atividade que colabore
) a empresa não colabora com a economia local nem no campo social da cidade

4. Assinale quais as atividades desenvolvidas pela empresa que colaborem com o meio ambiente:
( ) recuperação das áreas degradadas
( ) cuidado com o meio ambiente
( ) preservação dos recursos hídricos (rios, riachos, lagos, nascentes...)
( ) controle de emissão de particulados (poeira)
( ) educação ambiental promovida nas escolas
( ) não sei informar
( ) a empresa não desenvolve nenhuma atividade que colabore com o meio ambiente
5.

Você tem conhecimento das rendas provenientes da mineração que são pagas ao poder público (prefeitura local)?
( ) Sim
( )Não

Se sim, assinale quais devem ser os destinos dessa verba:
( ) educação
( ) pagamentos de dívidas da prefeitura
( ) melhoria das vias públicas
( ) eventos públicos
( ) pagamentos de funcionários públicos, médicos e professores
( ) saúde
( ) infraestrutura
( ) lazer
( ) manutenção das escolas públicas e creches
( ) construção de casas populares
6

Existe alguma outra atividade que substituiria a mineração para promover o desenvolvimento da economia local? Se
sim, qual?

7

Qual(is) será(ão) o(s) efeito(s) positivos e negativos do fechamento da mina em sua vida?

ANEXO A - REPORTAGEM SOBRE FECHAMENTO DA MINA DE GONGO SOCO

