ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA
Programa de Pós-Graduação em Direito

Érika Campos Barreira

A EXAUSTÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA E SUAS IMPLICAÇÕES
SOCIOAMBIENTAIS: ANÁLISE JURÍDICA DO FECHAMENTO DE
MINA COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Belo Horizonte
2015

Érika Campos Barreira

A exaustão da atividade minerária e suas implicações socioambientais:
análise jurídica do fechamento de mina como instrumento de proteção
ambiental

Dissertação apresentada ao programa de Pós- Graduação em
Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, como parte
integrante dos requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Direito.
Orientador: Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva

Belo Horizonte
2015

B271e

BARREIRA, Érika Campos.
A exaustão da atividade minerária e suas implicações
socioambientais: análise jurídica do fechamento de mina
como instrumento de proteção ambiental / Érika Campos
Barreira. – Belo Horizonte, 2015.
120 f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Superior Dom Helder
Câmara.
Orientador: Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva.
Referências: f. 110 – 120
1. Atividade minerária. 2. Direito ambiental. 3, Meio
ambiente. I. Silva, Romeu Thomé da. II. Título.

351.823.3(043.3)
Bibliotecário responsável: Anderson Roberto de Rezende CRB6 - 3094

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA
Programa de Pós- Graduação em Direito

Érika Campos Barreira

A exaustão da atividade minerária e suas implicações socioambientais:
análise jurídica do fechamento de mina como instrumento de proteção
ambiental

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação em Direito da Escola Superior
Dom Helder Câmara, como parte integrante
dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Direito.

Aprovada em: ___/___/___

______________________________________________________________
Orientador: Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva
______________________________________________________________
Professora Membro: Profa. Dra. Tatiana Ribeiro de Souza
_______________________________________________________________
Professor Membro: Prof. Dr. Magno Federici Gomes
______________________________________________________________
Professor Suplente: Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto

Nota: ____

Belo Horizonte
2015

À Deus, que iluminou o meu caminho
durante esta caminhada,
Me dando sempre forças para seguir em frente,
À minha família, pоr sua capacidade dе sempre
acreditar е investir еm mim e ao meu esposo Zenilzo,
que sempre me incentivou para
a realização dos meus ideais.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à Deus, por te me dado sabedoria, entendimento e fortaleza
para conseguir trilhar meus caminhos durante este valioso aprendizado.
Aos meus pais, Milton e Aldy, muito obrigado por tudo que já fizeram e ainda farão
por mim. Sempre as minhas vitórias serão também de vocês...
A você Zenilzo, muito obrigado pela compreensão e pelo apoio durante este período.
Aos meus irmãos, agradeço pelo relacionamento fraterno intenso, por sempre me
apoiarem e entenderam minha ausência neste período!
Á Débora e Rafael, amigos de uma vida. Cada um em sua área, pacientemente me
ajudaram no desenvolvimento deste trabalho e ouviram os meus desabafos.
Agradecimento especial ao meu orientador Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva
pelas valiosas lições, sobretudo em Direito Minerário e Ambiental. Agradeço ainda por sua
presença acadêmica, pautada sempre pelo diálogo transparente e por sempre me auxiliar e
estimular no desenvolvimento deste trabalho.
Agradeço aos Professores Dr. Magno Federici Gomes e Dr. João Batista Moreira
Pinto, pela cordialidade e ensinamentos e por aceitarem o convite para compor minha banca
de defesa;
Agradeço à Professora Dra. Tatiana Ribeiro de Souza, por ter aceitado meu convite
para compor minha banca de defesa;
Ao Prof. Élcio Nacur Rezende, pela nobre excelência na condução do Mestrado, aos
professos de toda minha trajetória como estudante neste educandário, que partilharem comigo
seus conhecimentos e ensinaram quão é importante o meio ambiente em nossa vida; aos.
colegas e funcionários da Escola Superior Dom Helder Câmara meus sinceros agradecimentos
por me auxiliarem na busca do conhecimento e crescimento profissional e pessoal.
A todos os membros do grupo de pesquisa “Mineração e Desenvolvimento
Sustentável” pelas valorosas discussões, contribuições e construções relacionadas aos temas
deste trabalho.
Por fim, o meu agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para este
trabalho. A estes o meu sincero obrigada!!!

“A tarefa não é contemplar o que ninguém ainda contemplou, mas meditar, como ninguém
ainda meditou, sobre o que todo mundo tem diante dos olhos”.
Arthur Schopenhauer

RESUMO

Vivemos em um Estado Democrático Socioambiental de Direito, em que questões relativas à
proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável estão em evidência. Equacionar estes
dois institutos primordiais com o bem-estar social, a qualidade de vida e o crescimento
econômico não é uma tarefa muito fácil. Quando se trata da atividade minerária, um
empreendimento de significativo impacto ambiental, essa questão se torna ainda mais
complexa. Desde os primórdios, a espécie humana faz uso dos recursos minerais que são
essenciais à nossa sobrevivência. Nesse sentido, deve-se conceber a atividade minerária como
benéfica e não somente como aquela que ocasiona impactos e danos ao meio ambiente. Não
obstante, ela deve ser realizada de maneira planejada, interligando-se todas as etapas do ciclo
de vida de um empreendimento minerário com os princípios que norteiam a preservação e
proteção dos nossos recursos ambientais. Em especial, os princípios do poluidor-pagador e da
reparação, abordados nesta dissertação, tornam-se importantes instrumentos que propiciam
esta proteção. No entanto, a proteção não pode ficar restrita às fases em que as minas se
encontram em atividade, mas também durante a fase de seu fechamento. Nesse contexto, a
presente dissertação tem como objetivo discutir a exaustão das atividades minerárias e suas
implicações socioambientais. Verificou-se, com um breve histórico, que, ao longo dos últimos
anos, o fechamento de mina tem se tornado uma das questões mais tormentosas em relação ao
ciclo de vida dos empreendimentos minerários, tendo em vista que não há uma preocupação
com este instituto. Até bem pouco tempo, empresas de mineração utilizavam métodos
degradantes para a extração do mineral, o que resultou em minas abandonadas e inoperantes.
Como contribuição para esta questão, este trabalho buscou mostrar de que maneira é possível
equacionar proteção ambiental com a necessidade de se minerar, ainda que não exista uma
legislação adequada que discipline os procedimentos a serem adotados pelos empreendedores
quando do fechamento de mina. Para tanto, foi constatada a necessidade da adoção de
medidas mitigadoras dos danos e impactos ocasionados pela mineração. Além disso, ao serem
descritos, neste trabalho, casos concretos de fechamento de minas bem-sucedidos, buscou-se
comprovar que é possível, com planejamento e aplicação de técnicas de recuperação, dar a
área uma destinação para permitir que as gerações presentes e vindouras possam desfrutar das
belezas e riquezas que o meio ambiente nos proporciona.

ABSTRACT

We live in a Social and Environmental democratic state, in which issues of environmental
protection and sustainable development are in evidence. To equate these two major
institutions with the social well-being, quality of life and economic growth is not an easy task.
When mining activity, an enterprise of significant environmental impact, is concerned, this
question becomes even more complex. Since the beginning, the human species makes use of
mineral resources that are essential to our survival. Accordingly, mining activity should be
considered beneficial although it may cause impacts and damage to the environment.
Nevertheless, it should be undertaken in a planned way, linking up all stages of the life cycle
of a mining venture with the principles guiding the preservation and protection of our
environmental resources. In particular, “polluter payer” principle and repair principle,
addressed in this work, become important tools that provide this protection. However,
protection must not be restricted to the stages in which the mines are in operation, but also
during the phase of closure. In this context, the present work aims at discussing the
exhaustion of mining activities and their environmental implications. As a brief history
account shows, over the past few years, the mine closure has become a “stormy” issue in
relation to the life cycle of mining ventures, given that there is a concern with this institute.
Until recently, mining companies were using degrading methods for the extraction of the
mineral, which resulted in dead and abandoned mines. As a contribution to this issue, this
study sought to show how it is possible to equate environmental protection with the need to
mine, although there is no appropriate legislation that will address the procedures to be
adopted by entrepreneurs when the mine is about to close. Therefore, the adoption of
measures to mitigate measures and impacts caused by mining is necessary. Moreover, by
describing concrete cases of successful mine closure, it could be proved that it is possible with
planning and implementing recovery techniques, giving the area a destination to enable
present and future generations to enjoy the beauty and wealth that the environment provides
us.
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1 INTRODUÇÃO
Desde os primórdios, o homem utiliza da natureza para subsistir, e o uso de minerais
é talvez uma das mais antigas atividades, pois eles atendem a nossas necessidades vitais. A
ausência desses recursos dificultaria nossa sobrevivência e, por esse motivo, sua importância
vem sendo passada de geração em geração.
Dentre os mais diversos países mineiros, o Brasil é um dos países com maior
destaque, tendo em vista seu potencial no que se refere ao setor mineral existente no planeta,
pois suas terras abrigam mais de 50 tipos de minerais com grande valor econômico e a
indústria extrativa mineral brasileira é bem avançada neste aspecto.
Contudo, embora a mineração represente uma atividade de grande potencial
econômico, apresenta um lado sombrio, tendo em vista tratar-se de uma atividade que altera
rapidamente o meio ambiente e que produz os mais diversos impactos negativos. Muitas
vezes esses efeitos passam despercebidos durante o desenvolvimento da atividade minerária e,
quando chega o seu fechamento, as preocupações de como sanar tais problemas tornam-se
imensas.
Após anos de atividade minerária, verifica-se a ocorrência de grandes impactos ao
meio ambiente existente naquele local em que ocorreu a mineração. Nesse contexto, surgiu,
em meados da década de 90, uma preocupação em se procurarem medidas que visassem a um
fechamento das minas de maneira adequada além da adoção de medidas que tivessem como
objetivo obrigar empreendimentos a realizarem um plano de recuperação dessas áreas. Assim,
legislações esparsas começaram a tratar acerca da recuperação ambiental das áreas degradadas
e, via de consequência, estariam interligadas ao instituto do fechamento de mina.
Um fator preponderante para o ápice da preocupação com as questões ambientais que
envolviam a atividade minerária foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, com
artigo 225, conferiu maior importância ao tema. Em diversos pontos, abordou aspectos
relativos à mineração, como se pode observar no §2º que estabeleceu o seguinte: “aquele que
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. (BRASIL,
1988).
Assim, em face desse dispositivo legal, bem como da preocupação com as questões
relacionadas ao meio ambiente e de maneira especifica à mineração, atualmente há a
exigência de que todos os empreendimentos da mineração apresentem Plano de Recuperação
de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental competente quando do licenciamento
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ambiental. Este plano deve contemplar medidas que visem minimizar os impactos
ocasionados pelo fechamento da mina, buscando alternativas que propiciem um uso
sustentável da área minerada.
A mineração é responsável pela degradação do meio ambiente, pois, em muitos
casos, causa um assoreamento do solo, desmoronamento, poluição dos rios e do lençol
freático, supressão da fauna e dissipação dos animais que residem em áreas próximas à mina.
Se não se pensar na necessidade de medidas eficazes para fazer com que esta área seja
recuperada, ao final das atividades, só sobrarão enormes cavas, pilhas de estéril e barragens de
rejeitos, o que acarretará em prejuízos incalculáveis a todos os envolvidos direta ou
indiretamente com a atividade minerária.
Por isso, o diagnóstico de impactos negativos do empreendimento minerário deve
perpassar por todas as etapas do seu ciclo de vida. Não se pode pensar que a atividade
minerária durará eternamente e que os recursos minerais são infinitos. Nesse contexto, há de
se ter consciência de que os recursos minerais se acabarão naquela área e procurar planejar o
encerramento da atividade, para que os desastres advindos do mal e/ ou da ausência de
planejamento não mais ocorram.
Por outro lado, a mineração tem um lado positivo, uma vez que gera crescimento
econômico para o local, gera emprego, traz melhores condições de vida para o homem, pois
tudo o que necessitamos para nossa sobrevivência, em grande parte, advém dos recursos
minerais.
Independentemente de a atividade minerária resultar em impactos positivos ou
negativos, é necessário que haja uma interligação por parte de todos os envolvidos bem como
uma comunicação por parte do empreendedor, das comunidades e dos governos, de maneira
que sejam adotadas medidas que possam ser colocadas em prática quando da finalização do
processo de fechamento.
Nesse aspecto, o foco do presente trabalho é analisar os aspectos jurídicos
relacionados à atividade minerária e suas implicações ambientais, sociais e econômicas.
Assim, será abordado o instituto do fechamento de mina como forma de minimização dos
impactos decorrentes da atividade minerária. Pretende-se com este trabalho, demonstrar a real
importância da desativação de um empreendimento minerário, vez que não se tem dado
relevância ao tema muito menos tem sido traçada qualquer tipo de diretriz para que sejam
normatizados os procedimentos a serem adotados pelos empreendedores mineiros,
comunidades, governos e cidadãos sobre tal questão.
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Para isso, será feito um estudo, ressaltando a importância do fechamento no ciclo de
vida das minas brasileiras. Como já se espera que, nos próximos anos, muitas delas encerrarão
suas atividades, pode-se questionar: quais medidas vêm sendo tomadas pelas mineradoras,
quando o mineral se torna inviável para comercialização ou quando ela se exaure? O que tem
sido feito das enormes cavas? Qual a destinação pode ser dada às áreas impactadas pela
mineração de modo que se encontre um uso futuro para ela?
A partir desses questionamentos, observa-se que o primeiro e principal passo seria a
adoção de um planejamento de fechamento de uma mina adequado e efetivo desde a
concepção da atividade, pois as questões que abrangem o fechamento de mina são bastante
complexas.
O planejamento efetivo do fechamento deve envolver os interesses, as aspirações e
os esforços de todos os envolvidos, abrangendo não somente o interesse da empresa
mineradora, mas de todos aqueles que circundam o local em que será instalado o
empreendimento minerário. Deve, assim, haver um diálogo sobre os prós e os contras daquela
atividade, pois sem qualquer tipo de projeto que viabilize a desativação, infortúnios como
abandono de minas, contaminação ambiental, degradação do solo, poluição dos rios e tantos
outros problemas que serão elencados no presente trabalho surgirão e medidas mitigadoras e
compensatórias para sanar tais danos podem ser insuficientes.
Para a dissertação, buscou-se analisar o instituto do fechamento de mina como uma
ferramenta essencial e efetiva para a implementação do princípio do desenvolvimento
sustentável nas atividades minerárias, uma vez que se for programado, possibilita uma nova
utilização da área de maneira equânime, de modo que os impactos possam ser mitigados e,
assim, seja proporcionado um ambiente que não ofereça riscos à comunidade local, muito
menos ao meio ambiente.
Corroborando esse pensamento, observa-se que muitas ideias estão sendo
apresentadas para que minas desativadas e/ou abandonadas sejam recuperadas. Muitas delas
estão sendo transformadas em parques, museus de visitações, estádio, centros de convenções
artísticas e lagos, obras estas que podem ser usufruídas pela população, haja vista a beleza
existente do lugar que um dia foi uma mina e hoje deve ser apreciado por todos.
Para a realização desta pesquisa foram utilizadas pesquisas bibliográficas em livros,
dissertações e teses, periódicos, legislações, veículos de comunicação online e revistas
técnicas e informais sobre o tema. O estudo proposto é fundamentado no método de
abordagem indutiva, ou seja, buscar por meio de levantamentos e estudos, dados e
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informações, que visem compreender a importância do fechamento de mina para a
sustentabilidade do empreendimento minerário.
Desse modo, a dissertação desenvolver-se-á em seis capítulos. Neste primeiro
capítulo foi feita uma breve introdução do presente trabalho. Após, no capítulo II, serão
abordados os impactos advindos da atividade minerária, tendo em vista que a mineração,
assim como tantas outras atividades humanas existentes, causa algum tipo de impacto no meio
ambiente, na economia e no meio social, sejam positivos ou negativos, de grande dimensões
ou insignificantes. Desse modo, como preconiza a Lei 6.938/1981, por ser a mineração uma
atividade de significativo impacto ambiental, hão de se adotar mecanismos capazes de
salvaguardar o meio ambiente, de maneira a equacionarmos o desenvolvimento econômico
com qualidade ambiental e isso tem que ser feito em todas as fases do empreendimento
minerário e não somente quando do seu fechamento.
No capítulo III, refletiu-se sobre a necessidade de recuperação da área degradada
com base nos princípios do poluidor pagador e da reparação, tendo em vista que, por ser o
meio ambiente de fundamental importância para nós e por se ter o dever de preservá-lo para
que as gerações presentes e futuras possam desfrutar desta riqueza natural, deve-se adotar o
que preconiza tais principios, para punir quem causa os danos e obrigá-lo a repará-los. Por ser
a mineração impactante, evidenciado no momento do encerramento das atividades, constatase a necessidade de se adotarem medidas mais agressivas, para que o empreendedor, ao não
cumprir com o que estabelecem as normas de Direito Ambiental e Minerário sobre o tema,
não continue degradando a área. Evita-se, assim, que se deixe um passivo abandonado para a
localidade em que se instalou o empreendimento; rios e solos poluídos, florestas desmatadas e
fauna dissipada, dentre outros infortúnios.
Por sua vez, no capítulo IV, apresentou-se um estudo sobre a evolução do
fechamento de mina no nosso ordenamento pátrio. Até bem pouco tempo, não havia qualquer
tipo de preocupação com o fechamento das minas, que eram muitas vezes abandonadas ou
desativadas sem qualquer tipo de procedimento para tal. Isso acarretava enormes impactos e,
na existência de passivos ambientais, que muitas vezes são irreparáveis, e que oferecem riscos
à população até hoje.
Nesse contexto, traçou-se um breve histórico sobre o instituto do fechamento de
mina e os aspectos legais que motivaram a sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro.
Observou-se, ainda no capítulo IV, que, somente em meados dos anos 1970, de maneira
tímida, legislações determinaram a recuperação da área degradada pela atividade mineira,
entretanto, nada se mencionou sobre o fechamento de mina. Somente em 2001, com as
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Normas Reguladoras de Mineração 20 e 21, editadas pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), serão disciplinadas regras de como se proceder em relação ao
aproveitamento dos recursos minerais e seu fomento no que se refere às medidas adotadas
pelo empreendedor quando do encerramento das atividades. Tais regras vêm sendo utilizadas
até os dias atuais, face a inexistência de norma federal que discipline sobre a matéria.
O capítulo V enfatizou os impactos decorrentes da atividade minerária em relação ao
fechamento de mina. Foi ressaltada a importância de se planejar e de se ter um plano de
fechamento de mina, de maneira que os impactos advindos da atividade minerária sejam
mitigados e que medidas eficazes para o fechamento sejam colocadas em prática.
Demonstrou-se que o fechamento de mina não é uma fase isolada do empreendimento
minerário, mas uma fase que está diretamente interligada com todas as outras e que, desde a
concepção do empreendimento, ela tem que estar inserida, de modo que abandonos,
fechamentos prematuros e suspensões temporárias não ocorram. A atividade minerária
realizada por grandes, médias e pequenas empresas de mineração deve ser programada, de
maneira que, ao haver a exaustão da mina, a área possa ser reaproveitada pela população de
novas formas.
No capítulo VI, procurou-se comprovar que o ideal de planejamento de uma mina
quando do encerramento das atividades pode ser implementado, colocado em prática por
todos os empreendedores minerários, tendo em vista o novo uso da área e as mais diversas
formas de recuperação da área impactada. Pôde-se constatar que há muitos casos de
fechamento bem-sucedidos e que devem servir de exemplo para as minas que serão
encerradas nos próximos anos.
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2 A MINERAÇÃO COMO ATIVIDADE IMPACTANTE
Desde os seus primórdios, a espécie humana faz uso dos recursos naturais e, dentre
eles os minerais. Em um primeiro momento, para a sua sobrevivência, utilizava-os para
pescar, caçar, plantar, vestir, lutar. Mais tarde, passou a adotá-los para bens sociais e
industriais, usando como meio de trabalho, matéria-prima para desenvolver técnicas e meios
para a sua sobrevivência.
Com o passar dos tempos e a descoberta de novos metais e minerais, as técnicas
foram se aprimorando e, atualmente, os recursos minerais estão muito presentes em nosso
cotidiano. É fácil constatar que tais recursos se tornaram essenciais, pois tudo que usamos
diariamente tem algum componente mineral, como, por exemplo, o celular, o computador, a
construção de nossa casa, a nossa alimentação, o nosso vestuário e até mesmo na confecção
de adornos, utilizam-se os minerais em seus mais diversos tipos presentes na natureza.
No Brasil, a atividade minerária é uma das mais antigas, remontando à época
colonial, mais precisamente no século XVII. Com a queda da produção de açúcar e a
descoberta do ouro, dá-se início “ao surgimento das bases para a constituição do setor mineral
brasileiro, colocando o Brasil como o primeiro grande produtor mundial de ouro”
(BARRETO, 2001, p. 5). Instaura-se assim o período aurífero no país e, em especial em
Minas Gerais, com a busca de metais preciosos e posteriormente o aproveitamento dos demais
recursos minerais, o que contribuiu para o crescimento econômico do estado.
Após quase um século de atividade minerária aurífera, inicia-se o período de
declínio. Acreditava-se que as jazidas superficiais tinham se esgotado e os esforços foram
então redirecionados para a criação de condições para a instalação das grandes empresas
estrangeiras, que, na época, eram as inglesas. Dessa forma, tem início, sem muito sucesso,
durante o século XIX, um novo ciclo com a procura de jazidas primárias de ouro. Entretanto,
o ouro ficou escasso e, assim, novas buscas por outros tipos de metais e minerais começaram
a ocorrer. (BARRETO, 2001, p. 5).
Apenas no século XX, com a Revolução de 1930, a crise do café, o fim da Segunda
Guerra Mundial e o início do segundo ciclo mineral, começa-se a verificar a necessidade de
reformulação da economia brasileira, sendo “o nacionalismo um elemento importante e
constante” (VILLAS-BÔAS, 1995, p. 31). Nas palavras de Villas-Bôas:
[...] as transformações ocorridas na sociedade brasileira, oriundas da incipiente
industrialização vivenciada na década de 20, gestaram um nacionalismo – manifesto
muitas vezes em movimentos artísticos tais como o Antropofagismo, Movimento
Pau-Brasil e Verde-Amarelismo, etc., que expressou com clareza o nacionalismo
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como solução para as perspectivas que se desenhavam na sociedade brasileira no
período em questão (VILLAS-BÔAS, 1995, p. 31).

Nesse contexto, no final da década de 1960 e princípio da década de 70, inicia-se
uma produção mineral mais contundente e que foi se aprimorando com o passar dos tempos.
Foi uma das principais alavancas para dinamizar o crescimento nacional, porém não se
pensava em questões ambientais, pensava-se somente em desenvolvimento econômico, o que
fez com que naquela época se fomentasse a ideia de que a mineração era uma atividade
impactante. Essa ideia se estende até hoje, mesmo com bases sustentáveis.
Atualmente, o Brasil detém um enorme patrimônio mineral e é um dos maiores
produtores e exportadores de minérios do mundo. Produz 72 substâncias minerais, das quais
23 são metálicas, 45, não-metálicas e 04, energéticas. O minério de ferro lidera com 60% do
valor total da produção mineral brasileira e, em segundo lugar, o ouro, com apenas 5%. Desde
o início do século XXI, a indústria extrativa mineral (mineração e lavra garimpeira) vem
sendo alavancada por elevado investimento: somente nos últimos 10 anos, o valor da
produção cresceu 550% e, ao mesmo tempo, os investimentos programados de 2012 a 2016
são de US$ 75 bilhões. (ARAÚJO; OLIVIERI; FERNANDES, 2014, p. 1).
De acordo com o Informe Mineral do segundo semestre de 2014, publicado pelo
Departamento de Produção Mineral (DNPM), “a produção da indústria extrativa mineral,
medida pelo Índice de Produção Mineral (IPM), em 2014 apresentou crescimento de 7,9%
quando comparada a 2013” (BRASIL, 2014a p. 01) e esse crescimento se deu em especial
pela produção de minério de ferro, “que consiste na substância de maior representatividade
dentro da cesta de produtos do IPM” (BRASIL, 2014a, p. 01).
De fato, o minério de ferro é um dos recursos minerais mais abundantes no Brasil,
em especial nos Estados de Minas Gerais e Pará. Verifica-se que o setor mineral brasileiro foi
e continua sendo construído sob uma visão estratégica de desenvolvimento nacional, tendo
por base a ascensão econômica do país, que é marcada por altos e baixos momentos e
levando-se em consideração que “a mineração representa de 3% a 5% do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil” (IBRAM, 2012, p. 09). Segundo o Plano Nacional de Mineração 2030
“a mineração brasileira contribuiu com US$ 17 bilhões no PIB nacional, gera um valor de
produção mineral (VPM) de US$ 26 bilhões, com exportações de US$ 20 bilhões e
importações de US$ 11 bilhões o que representa um fluxo de comércio de US$ 31 bilhões e
um saldo comercial de US$ 9 bilhões”. (BRASIL, 2011, p. 26).
De um modo geral, pode-se dizer, então, que a mineração representa um dos pilares
do desenvolvimento econômico e do progresso material da sociedade moderna, fazendo-se
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presente em países como África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, China, Rússia, Índia e
Estados Unidos, daí sua importância, na medida em que os minerais fornecem os principais
elementos para a sustentação básica e comodidades da vida humana. São utilizados como
matéria-prima para diversos segmentos da construção civil, da indústria, da tecnologia, da
medicina, além de serem aproveitados como fontes de energia e gerar milhares de empregos
diretos e indiretos em todos esses países que dependem da atividade minerária como fonte de
renda.
Hodiernamente, entende-se que a mineração é “o conjunto de atividades que tem por
objetivo assegurar economicamente, com o mínimo possível de perturbação ambiental, a justa
remuneração e segurança, a máxima utilização dos bens minerais naturais descobertos
(jazidas), criando procedimentos adequados para a sua exploração e comercialização”.
(TAVEIRA, 2003, p.14).
Nesse sentido, pode-se definir a atividade de minerar como a arte de extrair
economicamente bens minerais da crosta terrestre, utilizando técnicas adequadas a cada
situação. “Estas técnicas visam minimizar os impactos ambientais ao meio ambiente, dentro
dos princípios da conservação mineral, e têm como compromisso a recuperação das áreas
mineradas durante a extração e após a desativação, dando a estas áreas um outro uso
apropriado” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2001, p. 5).
A atividade minerária é tão importante, que na Conferência Rio + 10, realizada em
Johanesburgo, no ano de 2002, “a mineração foi considerada como uma atividade
fundamental para o desenvolvimento econômico e social de muitos países, uma vez que os
minerais são essenciais para a manutenção da qualidade de vida atual" (SILVA, 2014, p. 487).
Do mesmo modo, na Conferência Rio + 20, o documento final “Futuro Que
Queremos” ressalta em seu item n°. 227 a importância da mineração quando assevera: “Nós
reconhecemos que os minerais e metais têm uma grande contribuição para a economia
mundial e para as sociedades modernas. Nós notamos que as indústrias da mineração são
importantes para todos os países com recursos minerais, especialmente para os países em
desenvolvimento (ONU, 2012, p. 44, tradução nossa). 1
Entretanto, a exploração mineral é uma atividade econômica que requer muitos
cuidados, uma vez que ela pode promover grande prosperidade para a região onde está

1

Tradução de: “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.”
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inserida, como também, se realizada de forma inconsequente, gerar impactos significativos no
local.
O Brasil é um dos países com maior potencial mineral do mundo, tendo um papel
importante para o crescimento econômico nacional, “O subsolo brasileiro é rico e apresenta
minérios de classe mundial resultando em maior competitividade” (DIAS; MANCIN; PIOLI,
2013, p. 34). No entanto, há ainda pouco conhecimento geológico sobre as reservas, pois
aproximadamente 20% foi adequadamente mapeada. Entre os minerais encontrados,
destacam-se o nióbio, minério de ferro, alumínio, o níquel.
Contudo, é necessário reafirmar que a mineração, como tantas outras atividades
humanas existentes, apresenta alguma forma de impacto no meio ambiente, na economia e no
meio social, podendo estes impactos serem positivos ou negativos, de grande dimensão ou
insignificante.
Para Taveira,
A mineração é uma atividade geradora de impactos ambientais positivos e negativos.
Deve-se considerar que os impactos positivos estão intimamente relacionados ao
desenvolvimento de infraestrutura, arrecadação e geração de emprego que, durante o
desenvolvimento da atividade mineral mostram-se benéficos. Mas, se mal
administrados, podem tomar um caráter negativo após o fechamento da mina,
devido à interrupção repentina desse desenvolvimento. Minimizar essa situação e
controlar os efeitos reativos no ambiente tornam-se tarefas de vital importância para
a prática do desenvolvimento sustentável, e um desafio para os técnicos do
momento, pois, para muitos, este ainda é um campo desconhecido e negligenciado
(TAVEIRA, 2003, p. 18).

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio
Ambiente, foi criada com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, nos termos do
art. 2º deste diploma legal. (BRASIL, 1981)
Dessa forma, verifica-se que a Política Nacional do Meio Ambiente é uma inovação
quando se pensa em preservar nossos recursos naturais e, dentre eles estão os recursos
minerais, pois ela traz instrumentos capazes de minimizar os impactos causados ao meio
ambiente, em especial, a exigência de avaliação prévia dos impactos ambientais (art. 9º, III), o
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 9º, IV),
dentre outros. (BRASIL, 1981)
Entende-se como avaliação de impacto ambiental:
[...] O conjunto de procedimentos que leva a um exame sistêmico dos impactos
ambientais, trazendo resultados adequados ao público e aos responsáveis pelas
decisões, sejam órgãos privados ou públicos, como forma de garantir a proteção ao
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meio ambiente, sendo, portanto, uma poderosa ferramenta que tem como objetivo
preservar, prevenir e prenunciar os efeitos negativos que a implantação e operação
de um determinado empreendimento ou atividade, poderá ocasionar. Desse modo, a
Avaliação de Impacto Ambiental é uma ferramenta poderosa para antecipar e
prevenir os efeitos negativos da implantação e operação de um empreendimento ou
atividade. Entre os instrumentos previstos na Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, é um dos mais bem-sucedidos e disseminados na gestão ambiental
brasileira. (SÃO PAULO, 2014, p. 1).

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CUMAD), realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 03 a 14 de junho de 1992, firmou-se
uma declaração que contém 27 princípios, que versam sobre a questão ambiental. No
princípio 17 verifica-se “A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será
efetuada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo
sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente”.
Nesse sentido, pode-se dizer que a avaliação de impacto ambiental é essencial, vez
que permite identificar quais serão os problemas na etapa inicial do ciclo de um projeto;
introduzindo-se com isso melhorias ambientais no projeto inicial e assim pode-se evitar,
mitigar ou até mesmo compensar os efeitos que a instalação de determinada atividade, seja
qual for sua natureza, poderá gerar.
Por sua vez, o licenciamento ambiental é outro instrumento essencial para a
minimização dos impactos causados por qualquer atividade que seja potencialmente
degradante ao meio ambiente e nos termos do art. 1º da Resolução CONAMA nº 237/97 tratase de
[...] um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997, on-line).

Ao licenciamento, como ao Direito Ambiental de uma forma geral, interessam
apenas os impactos produzidos ou que possam ser produzidos em decorrência da atividade
humana. O que é levado em conta no licenciamento é o impacto ambiental direto, que é
resultante de uma simples relação de causa e efeito, visto que a apuração do impacto indireto,
que é o resultante de uma reação secundária em relação à ação ou é parte de uma cadeia de
reações, tornou-se praticamente impossível nos tempos atuais (FARIAS, 2013, p. 50).
Entre os estudos ambientais inseridos no licenciamento, destacam-se o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). As exigências desses
estudos para atividades de significativo impacto se fundamentam no artigo 225, § 1º, inciso
IV, da Constituição Federal, que diz: “Incumbe ao Poder Público, para assegurar a efetividade
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do direito consagrado: 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”. (BRASIL, 1988).
Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo,
Com a Constituição Federal de 1988, o estudo prévio de impacto ambiental passou a
ter índole constitucional, porque anteriormente somente poderíamos verificar a
existência de um instrumento similar na Lei de Zoneamento Industrial (Lei n.
6.803/80), no seu art. 10, §3º, que exigia um estudo prévio acerca das avaliações de
impacto para as zonas componentes do zoneamento urbano. Todavia, ele
distanciava-se muito do atual instrumento constitucional de prevenção do meio
ambiente: o EIA/RIMA, já que aquele meio estatuído na Lei de Zoneamento não
previa a participação pública. Além disso, o seu campo de atuação estava restrito aos
casos de aprovação de estabelecimento das zonas estritamente industriais e, ainda,
não integrava um procedimento de licenciamento ambiental.
Em 1981, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o EIA/RIMA foi
elevado à categoria de instrumento dessa política, conforme dispõe o art. 9°, III, da
lei n. 6938. Entretanto, não havia exigência do conteúdo mínimo, bem como não foi
trazida expressamente disposição que determinasse que o estudo fosse prévio ao
desenvolvimento do empreendimento. (FIORILLO, 2008, p. 95)

Nesse contexto, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve ser realizado por
profissionais legalmente habilitados. Deve trazer primeiramente a definição das medidas
mitigadoras dos impactos ambientais negativos como forma de buscar soluções para que, ao
se instalar uma atividade potencialmente degradante ao meio ambiente, sejam analisados
quais meios serão traçados para que isso ocorra de forma branda e pequena, a fim de não
gerar impactos de grandes proporções, contemplando assim alternativas tecnológicas que
visem a sua minimização. Deverão ser identificados e avaliados os impactos ambientais
quando das fases de implantação e operação, definindo os limites geográficos que serão direta
e/ou indiretamente afetados por esses impactos.
Ademais, nos termos do art. 6º da Resolução Conama n° 001/1986, (BRASIL, 1986)
o Estudo de Impacto Ambiental deve ser composto obrigatoriamente por quatro fases que são:
o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, que deve analisar e descrever a
potencialidade no meio físico, biológico e socioeconômico da área de influência do
empreendimento. Em um segundo momento, há que se fazer a análise dos impactos
ambientais, que deve contemplar a previsão de magnitude e quais serão os prováveis impactos
positivos, negativos, diretos e indiretos, quais serão de curto e de longo prazo. Em seguida,
passa-se a análise e a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, que devem
ter sua eficiência avaliada a partir da implementação dos programas ambientais previstos. A
última fase trata-se do programa de monitoramento e acompanhamento, que deve abranger
tantos os impactos positivos quanto negativos, indicando os padrões de qualidade a serem
adotados como parâmetros.
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O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é utilizado nos mesmos casos em que se
adota o EIA, mas não é um resumo do EIA. O RIMA tem foco diferenciado, vez que este trata
de informações essenciais para que a população tenha conhecimento das vantagens e
desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua implementação, devendo para
tanto conter:
[...] os objetivos e a justificativas do projeto, a descrição do projeto e suas
alternativas tecnológicas e locacionais, a síntese dos resultados dos estudos de
diagnóstico ambiental, a descrição dos prováveis impactos ambientais, a
caracterização da qualidade ambiental futura, a descrição do efeito esperado das
medidas mitigadoras, o programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos e a recomendação quanto a alternativa mais favorável (MILARÉ, 2014, p.
496).

Ainda sobre a importância do Relatório de Impacto Ambiental, vale ressaltar as
palavras de Romeu Faria Thomé da Silva:
[...] Trata-se de um documento que reflete as conclusões do estudo de impacto
ambiental (EIA) de forma clara e acessível aos interessados, e cujas informações
destinam-se a possibilitar a avaliação do potencial impactante do empreendimento.
Um dos seus principais objetivos é, portanto, aclarar as informações do EIA (que
normalmente é complexo, redigido em linguagem técnica). Através da utilização de
linguagem simples, mapas, quadros e gráficos, o RIMA busca explicitar as
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais
de sua implementação. (SILVA, 2014, p. 193)

Dessa forma, tais instrumentos visam a amenizar as ações impactantes ao meio
ambiente, quando da instalação de uma atividade que tenha algum potencial degradador e que
possa interferir no meio ambiente gerando impactos, que muitas vezes podem ser de grandes
proporções. De acordo com a Resolução nº 001/1986, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), em seu artigo 1º, por impacto tem-se o seguinte entendimento:
[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V– a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, on-line)

Segundo a interpretação de Paulo de Bessa Antunes sobre o art. 1º da Resolução
CONAMA 001/1986, verifica-se que:
As alterações desfavoráveis à saúde são óbvias, por si próprias. Todo projeto que
implique repercussão sobre a saúde coletiva de uma determinada comunidade deve
ser tido como impactante. A segurança deve ser entendida como segurança social
contra riscos decorrentes da inadequada utilização de materiais tóxicos, alterações
significativas nas condições de fixação do solo, possibilidades de enchentes,
desabamentos, etc. Não se pode deixar de mencionar os riscos de ampliação de
índices de criminalidade e outros que afetam desfavoravelmente a segurança.
Quanto ao bem-estar, deve ser compreendido como um conjunto de condições que
definem um determinado padrão de qualidade de cada comunidade especificamente
considerada.
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As atividades sociais e econômicas dizem respeito ao emprego, ao modo de
produção das riquezas e dos bens, guardando-se como referencial as populações que
vivem em uma determinada região. Os projetos de intervenção ao meio ambiente
são socialmente nocivos se, em sua execução, implantação e funcionamento,
implicarem desagregação social. Efeitos desfavoráveis sobre a biota são aqueles que
dizem respeito, diretamente, às condições de vida animal e vegetal na região
considerada. (ANTUNES, 2012, p. 346)

Ademais, o referido dispositivo legal da Resolução n° 001/1986 foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, devendo ser interpretado em comum acordo com o art.
225, §1º, IV da CF/88, que trata o significativo impacto como uma “significativa degradação
do meio ambiente”, ou seja, não é qualquer tipo de degradação, há que se ter um significado
maior, ter relevância, e a capacidade de danificar o meio ambiente.
Dessa forma, constata-se que as atividades minerárias são atividades de significativo
impacto ambiental. Mais especificamente, a etapa de fechamento de mina, como se trata de
uma etapa do ciclo de vida de uma mina, traz não somente impactos ambientais, que em sua
maioria podem ser negativos, mas também impactos sociais, culturais e econômicos, cujos
danos podem ser irreversíveis e ter grande repercussão em todos os setores ligados às
atividades minerárias.
A indústria extrativa de bens minerais, por sua própria natureza, é passível de criar
certo número de impactos, que em grande parte, se circunscrevem ao local da extração, face a
sua rigidez locacional, ou seja, o homem não escolhe onde quer minerar e qual o tipo de
mineral que será extraído do solo, a mineração ocorre onde o minério está,
independentemente do local. Ela só ocorre onde os processos geológicos assim o permitiram e
“não raras as vezes, esse recurso se encontra exatamente em áreas ambientalmente relevantes”
(SILVA, 2014, p. 488), tais como reservas florestais, indígenas ou áreas de proteção
permanentes e de conservação.
A mineração, evidentemente, causa um impacto ambiental considerável e, muitas
vezes, irreversível, pois, ao contrário da maioria dos recursos naturais que apresentam como
característica a renovabilidade, as substâncias minerais “dão apenas uma safra” (VIANA,
2007, p. 4). Tendem, portanto, à exaustão e, via de consequência, o encerramento das
atividades.
Essa questão é um tanto quanto conflituosa, haja vista que algumas pessoas são
favoráveis e outras não veem com bons olhos esta atividade. Mas como viver sem a
mineração, se, como vimos no início deste capítulo, ela nos acompanha desde os primórdios
da existência humana; se tudo que utilizamos advém da atividade minerária? Hoje é
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impossível viver sem a mineração, em que pese os impactos que, como toda atividade
econômica, são causados por ela
Como aduz José Mendo Mizael de Souza e Marcelo Mendo Gomes de Souza,
Nossa sociedade tem como base os produtos da Mineração: não há como termos
Qualidade de vida, como hoje a sonhamos e almejamos, sem uma adequada oferta
de bens minerais em qualidade e quantidade adequadas ao atendimento das
demandas da agricultura, da indústria e da prestação de serviços em geral, aí
incluídas a educação, a saúde, os transportes e tantas outras atividades. (SOUZA, J;
SOUZA, M., 2011, p. 1).

Como já dito, a mineração representa uma atividade industrial que será sempre
necessária para o bem-estar das sociedades, embora produza impactos ambientais
significativos em todas as fases e estes impactos variem de acordo com diversos fatores, tais
como: o tipo do minério que está sendo explorado; poluição do ar, da água e sonora;
subsidência do terreno; incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos; assoreamento
dos rios devido aos rejeitos que muitas vezes se rompem das barragens; contaminação dos
solos, devido ao tipo de mineração que está sendo explorado, como o caso do urânio, por
exemplo, ou até mesmo do uso de explosivos, o que impacta diretamente o solo;
desmatamentos, erosão, alterações da paisagem, comprometimento da fauna e da flora; ruídos
e vibrações que se dão com muitas extrações de minérios que são feitas com a utilização de
explosivos; barulho de máquinas, trens, caminhões, devido ao grande tráfego de veículos;
poeira e gases; depreciação de imóveis circunvizinhos; geração de áreas degradadas e
transtornos ao tráfego urbano; conflitos com a comunidade, vez que os empreendedores não
se preocupam com os anseios e inquietudes das comunidades, dentre inúmeros fatores.
Por sua vez, embora a mineração gere riqueza, crescimento econômico e seja fonte
de renda para muitos países, ela afeta, também, o modo de viver e a qualidade de vida das
populações estabelecidas na área minerada e em seu entorno, podendo inclusive perdurar por
dezenas de anos ou até mesmo séculos. Mesmo com o encerramento das atividades
minerárias, os impactos causados não tendem a cessar e sim aumentar, trazendo entraves para
o indivíduo, comunidade e todos os que estão ligados direta e indiretamente com a mineração,
devido à falta de emprego, surgimento de doenças, problemas econômicos e
consequentemente empobrecimento do lugar em que a mina está instalada.
Verifica-se que uma das ações mais impactantes da mineração diz respeito ao
aspecto visual, devido à intensa interferência na paisagem de uma região, causada pela lavra a
céu aberto, ou pela disposição de rejeitos ou ainda pela subsidência do terreno devido à lavra
subterrânea. Este impacto é o principal responsável pela péssima impressão que a sociedade
tem da atividade (CARNIELLO; BARRETO; SIROTHEAU, 2000, p. 125). Infelizmente,
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grande parte das paisagens destruídas é de difícil reconstrução. Por isso, fazem-se necessários
projetos de recuperação que levem em conta o uso futuro da área, para que as gerações futuras
possam conhecer e usufruir de um meio ambiente adequado para sobreviver.
Entretanto, não só aspectos negativos tem a mineração, ela também possuiu aspectos
positivos para cada um de nós bem como para a sociedade, uma vez que gera empregos
diretos e indiretos, desenvolve economicamente uma região, através das compensações, como
a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) bem como impostos que advêm
da atividade minerária, fazendo com que aquele local possa ter uma boa infraestrutura e em
muitos casos, o empreendedor faz as vezes do administrador local, ajudando na construção e
manutenção de escolas, hospitais, estradas, etc.
Segundo Talden Farias
É importante destacar que o impacto ambiental é negativo ou adverso quando a ação
resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, ou positivo ou
benéfico quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro
ambiental, visto que em muitas vezes se tem associado erroneamente impacto
ambiental a uma coisa ruim. Aliás, a própria alínea c do §1º do art. 17 do Decreto n°.
99.274/90 estipula que os impactos ambientais podem ser negativos e positivos
(FARIAS, 2013, p. 49).

Como forma de impedir que estes impactos ocorram ou pelo menos minimizá-los, as
empresas estão recorrendo a diversos métodos: grande parte da água utilizada é reaproveitada;
áreas são reflorestadas; barragens estão sendo extintas e os rejeitos reciclados; a segurança nas
minas é de extrema prioridade, como meio de se evitarem acidentes graves. Mas muito ainda
há que ser feito, novos desafios devem ser propostos a fim de que a atividade minerária
reduza os seus impactos.
Como forma de minimizar os impactos ocasionados pela mineração, verifica-se que
quando do início das atividades, há o licenciamento, em que ocorre os Estudos de Impactos
Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, como forma de fiscalizar e verificar tais
impactos, que também podem ser dirimidos pela Avaliação de Impacto Ambiental e isso deve
se estender em todas as etapas da mineração e via de consequência no encerramento das
atividades minerárias, de maneira que tal atividade seja pautada em uma maior
sustentabilidade.
Tais instrumentos, como visto, minimizam as ações impactantes das diversas
atividades relacionadas ao uso de produtos que são retirados da natureza e como não poderia
deixar de ser, a mineração, se insere neste contexto. Ademais, deve haver um engajamento
por parte dos empreendedores de que esta minimização deve ocorrer desde o nascedouro da
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atividade, ou seja, quando da fase de pesquisa e de planejamento, de maneira que os impactos
que ocorrerão sejam menores e não degradem o meio ambiente.
Não se pode permitir que esta questão seja vista somente quando do fechamento das
atividades minerárias, pois, como se abordará no capítulo 05, os impactos da mineração
decorrentes do fechamento de uma mina são enormes e geram problemas tanto ambientais,
como sociais, econômicos, individual e cultural, respigando em todas as esferas, tanto
naqueles ligados diretamente à atividade quanto naqueles ligados indiretamente.
Por isso, o planejamento de uma mina é primordial para que problemas futuros não
sejam desencadeados pela falta dele. Será possível observar por esta pesquisa que a falta de
planejamento ocasiona impactos consideráveis. Dessa forma, verifica-se a necessidade de
fiscalização por todos os envolvidos, cidadãos e comunidades. Se um empreendimento
minerário quando inicia suas atividades o tem ou está preparando, de maneira que os impactos
sejam reduzidos e que as áreas degradadas sejam recuperadas, de maneira que a mineração
seja uma atividade sempre pautada no desenvolvimento sustentável, e que tanto as gerações
presentes quanto as vindouras possam utilizar deste recurso que hoje é essencial em nossas
vidas.
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3 A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO
O meio ambiente é de fundamental importância para nós e por isso temos o dever de
protegê-lo, visto que tudo o que necessitamos e precisamos para nossa sobrevivência advém
dele. Porém, ao extrairmos o que precisamos, muitas vezes fazemos de maneira grosseira,
alterando as características ambientais da região e causando danos ambientais irreversíveis e,
ao lado dos impactos diversos que foram destacados no capítulo anterior, surgem enormes
áreas degradadas. Por isso, a necessidade de recuperação da área degradada se faz presente.
A Instrução Normativa ICMBIO n° 11, de 11 de dezembro de 2014, vai nos dizer
que área degradada é “aquela impossibilitada de retornar por uma trajetória natural a um
ecossistema que se assemelhe ao estado inicial, dificilmente sendo restaurada, apenas
recuperada”. (BRASIL, 2014b, p. 2). Todavia, não é sempre que aquela área degradada e/ou
impactada é recuperada, ao contrário, existem muitos empreendedores que, em vez de
recuperar a área, a abandonam e isso desencadeia sérios problemas ambientais.
Desse modo, urge punir quem causa estes danos e obrigá-lo a repará-los, a fim de
que o meio ambiente seja protegido e preservado. Em virtude disso, os princípios do poluidorpagador e da reparação são muito importantes para o meio ambiente, haja vista que eles
procuram fazer com que aquele empreendedor que causar qualquer tipo de dano ao meio
ambiente arque com as consequências desse dano e seja compelido a tomar medidas que
possam repará-lo.
No Brasil, o primeiro diploma legal que tratou a questão da recuperação por parte das
atividades que degradam e causam impacto ao meio ambiente foi o Decreto n° 97.632, de
1989, ao tratar da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). De
acordo com mencionado Decreto, tem-se a previsão de que as áreas degradadas pela
mineração podem e devem retornar a uma forma de utilização, ou seja, mesmo após o
encerramento das atividades minerárias, pode ser dada uma destinação àquele local, de
maneira que aquele terreno minerado possa ser utilizado e aproveitado em outra atividade,
causando assim uma grande estabilidade para o meio ambiente. (BRASIL, 1989a).
Para atividades de grande impacto ao meio ambiente a legislação determina que,
quando da sua abertura, necessita-se de que seja elaborado primeiramente um Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e um Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Em face disso, o Plano de Recuperação de Área
Degradada passou a fazer parte integrante dos estudos prévios apresentados para o
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licenciamento ambiental da atividade de mineração requerendo, portanto, planejamento
sistematizado antes mesmo do início da abertura e processo de explotação do recurso mineral,
conforme preceitua o art. 1º do Decreto n° 97.632, de 1989. (BRASIL, 1989a).
Por sua vez, o art. 3º vai dizer que “a recuperação deverá ter por objetivo o retorno
do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o
uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (BRASIL, 1989a) de
modo que possa aproximar o máximo da situação que era antes, haja vista que voltar a ser
como era antes é impossível. No entanto, como já dito, não se pode deixar de minerar, porque
a mineração é de vital importância para nossa sobrevivência e para o desenvolvimento
econômico. Nas palavras de Marcelo Gomes de Souza e Paulo Neves de Carvalho (1995, p.
108), “[...] a obrigação de recuperação não pode ser interpretada como o retorno à situação
anterior, já que a norma não poderia determinar o impossível, correspondendo, sim, à
recolocação da área em bom estado, visando destinar-lhe um uso posterior condizente com
suas vocações naturais, sociais e econômicas” e daí a necessidade e exigência de um plano de
recuperação.
Segundo Hernani Mota de Lima, José Flores e Flávio Costa (2006, p. 398),
A exigência da apresentação obrigatória do PRAD fundamenta-se no princípio de
que as áreas ambientalmente perturbadas pelas atividades de mineração devem ser
devolvidas à comunidade ou ao proprietário superficiário nas condições desejáveis e
apropriadas ao retorno do uso original do solo ou naquelas necessárias para a
implantação de outro uso futuro, desde que escolhido por consenso entre as partes
envolvidas e afetadas pela mineração.

Para que isso ocorra verifica-se a necessidade de se “considerar a solução técnica
adequada, visualizada pela empresa de mineração, para reabilitar o solo, eventualmente
degradado pela atividade de mineração, para uso futuro” (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p.
398) de maneira que seja traçado um plano que possa ser colocado em prática naquela área
que foi degradada. Do mesmo modo o art. 4º da Instrução Normativa n° 11 de 2014 diz que:
O PRAD deverá propor métodos e técnicas a serem empregados de acordo com as
peculiaridades de cada área e do dano observado, incluindo medidas que assegurem
a proteção das áreas degradadas ou perturbadas de quaisquer fatores que possam
dificultar ou impedir o processo de recuperação/restauração, devendo ser utilizados,
de forma isolada ou conjunta, preferencialmente aqueles de eficácia já comprovada,
em especial a condução da regeneração natural de espécies nativas.
§ 1º. Deverá ser dada atenção especial à proteção e conservação do solo e dos
recursos hídricos e, caso se façam necessárias, técnicas de controle da erosão
deverão ser executadas.
§ 2º. O PRAD deverá apresentar embasamento teórico que contemple as variáveis
ambientais e seu funcionamento similar ao dos ecossistemas da região. (BRASIL,
2014b, on-line)
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concomitantemente com o plano de fechamento de mina. Contudo, como salientam Hernani
Mota de Lima, José Flores e Flávio Costa, tem-se a ideia de que “usualmente, PRAD tem sido
compreendido como um plano de fechamento de mina”. Na verdade, como esses mesmos
autores mencionam, o PRAD e o plano de fechamento “são instrumentos distintos e
complementares” (2006, p. 397- 402).
A recuperação de uma área degradada é um processo lento, uma vez que, como frisa
Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 351), “os danos causados ao meio ambiente
encontram grande dificuldade de serem reparados. É a saúde do homem e a sobrevivência das
espécies da fauna e da flora que indicam a necessidade de prevenir e evitar o dano”, motivo
pelo qual deve ser iniciada o quanto antes. Por isso, técnicos recomendam que esse processo
seja feito logo que iniciada a fase de planejamento do projeto mineiro, mesmo porque, ainda
que tenha sido feito no decorrer da atividade minerária, quando ocorrer o encerramento das
atividades, ainda há que se esperar muito tempo para que as condições do ambiente
apresentarem condições de equilíbrio de maneira que possa ser dada uma destinação para
aquele local.
Por sua vez, “o dever de evitar-se a poluição e, não se pode negar, o perigo de uma
empresa mineradora extinguir-se ou até mesmo ficar insolvente após a exploração de uma
mina, obriga a que a atividade de recuperação seja realizada ao mesmo tempo em que se faz a
exploração dos recursos minerais”. (MACHADO, 2008, p. 695).
Porém, verifica-se que em alguns casos a recuperação da área que está sendo ou que
foi degradada é inviável no decorrer das atividades minerárias. A possibilidade de se realizála depende do tipo de mineral ou do tipo de cavidade. Em cavidades verticais, por exemplo,
não há essa possibilidade e isso é um dos grandes problemas que os empreendimentos
mineiros enfrentam, visto que pode ocorrer a cessação prematura das atividades, o que
acarreta em um enorme passivo ambiental, ocasionando impactos ao meio ambiente e às
populações circunvizinhas. Por isso, após sua confecção, o plano aprovado pode ser revisto ou
alterado, com a concordância do órgão ambiental competente para sua aprovação, para
incorporar inovações tecnológicas ou outras ações alternativas que se mostrem mais
adequadas ao processo de reabilitação, à medida que se desenvolvem as atividades de lavra e
beneficiamento (LIMA; FLORES; COSTA, 2006, p. 398).
Desse modo, no início das atividades minerárias juntamente com o Plano de
Fechamento de Mina, há a necessidade de apresentação do Plano de Recuperação de Área
Degradada, que contenha soluções para recuperar a área minerada, dando a ela um uso futuro
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e sustentável. Contudo, isso não ocorre na maioria dos casos e, como visto, muitos impactos
decorrentes do período de extração mineral são irreversíveis a curto ou médio prazo.
Quando se fala em fechamento de mina, a questão da recuperação é primordial, haja
vista a existência de muitas áreas de mineração antigas abandonadas decorrentes de
fechamentos inadequados de minas. Ana Lúcia Silva Taveira ressalta que:
A mineração interfere intensamente no relevo, na vegetação, nos cursos dos rios, nas
águas subterrâneas, na fauna, na paisagem local e na sociedade, tornando impossível
a recriação das condições originais do sítio explorado. Nesse caso, o que geralmente
se almeja é promover a recuperação ou reabilitação da área impactada, capacitandoa para o uso sustentável após o fechamento da atividade econômica. (...)
Tecnicamente, ainda na fase de planejamento de um empreendimento mineral, não é
possível avaliar se a regeneração natural devolveria o equilíbrio físico, químico e
biológico ao ambiente, nem se a reestruturação socioeconômica ocorreria. Por esses
motivos, deve ser definido, a partir dos objetivos traçados, qual será o uso futuro da
área após a exaustão e o fechamento da mineração, obedecendo aos anseios da
empresa, da comunidade e do governo, conforme já argumentado (TAVEIRA, 2003,
p. 37).

A recuperação de uma área degrada deverá ter por objeto o retorno de tal área a uma
forma de utilização que esteja de acordo com um plano predeterminado para o uso adequando
do solo, dando assim uma destinação futura para aquela área, de maneira que se obtenha um
meio ambiente mais estável, de modo que também esteja interligado aos processos de
restauração, reabilitação e/ou recuperação.
Nesse sentido, há de se ressaltar ainda que, quando o assunto é recuperação da área
degradada, deve-se fazer a distinção de reabilitação, restauração e recuperação. Segundo a
NBR 13030, que trata da elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas
degradadas pela mineração, a reabilitação seria o “conjunto de procedimentos através dos
quais se propicia o retorno da função produtiva da área ou dos processos naturais, visando
adequação ao uso futuro”. Já a recuperação seria o “conjunto de procedimentos através dos
quais é feita a recomposição da área degradada para o estabelecimento da função original do
ecossistema” e a restauração, o “conjunto de procedimentos através dos quais é feita a
reposição das exatas condições ecológicas da área degradada pela mineração, de acordo com
o planejamento estabelecido”. (ABNT, 1999).
A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,
III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza, em seu art. 2º, também faz a distinção do que seja um ecossistema “recuperado”
de um “restaurado”, da seguinte forma:
Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original;
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XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original; (BRASIL, 2000, online)

Do mesmo modo, a Instrução Normativa ICMBIO n° 11 de 11 de dezembro de 2014
vai definir que recuperação seria a “restituição de um ecossistema ou de uma população
silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original” e a restauração a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original”. (BRASIL, 2014b, p. 01)
Como diz Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 360):
Tanto a Constituição Federal, que emprega os termos “restaurar”, “recuperar” e
“reparar”, como a legislação infraconstitucional, que utiliza termos como
“restauração” e “reconstituição”, estão em harmonia, no sentido de indicar um
caminho para as pessoas físicas e jurídicas que danificarem o meio ambiente, como
para a Administração Pública e para os juízes que intervierem para proteger o meio
ambiente.

De acordo ainda com a Instrução Normativa ICMBIO n° 11 de 11 de dezembro de
2014 “o PRAD deverá definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área
perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em
conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a
sucessão secundária”. (BRASIL, 2014b, p. 2)
Embora já se tenha feito muito no sentido de recuperar, restaurar e até mesmo
reabilitar as áreas degradadas, em especial pela atividade mineira, ainda não se tem feito o
suficiente e as ações precisam ser melhoradas. Em face disso, a fim de que não nos tornemos
dependentes somente dessas três normas, outros mecanismos estão sendo utilizados para que
o empreendedor, ao utilizar o recurso natural de maneira degradante, impactante e que cause
sérios danos ao meio ambiente e a população, seja penalizado. Nesse contexto, insere-se o
princípio do poluidor-pagador e da reparação.
Os recursos minerais integram os recursos naturais, que por sua vez fazem parte dos
recursos ambientais, conforme disposto no artigo 3°, inciso V, da Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981: “entende-se por recursos ambientais 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” (BRASIL, 1981). Eles são considerados, portanto, bem de todos e
inerentes à vida humana na terra. Assim, o poluidor, ou aquele que agride o meio ambiente
deve ser responsabilizado na medida do dano causado. Segundo Carniello, Barreto e
Sirotheau (2000,

p.

125)

“a responsabilidade pelos

danos ambientais

após o

descomissionamento das minas é do minerador, de acordo com a legislação ambiental

33

brasileira, que incorporou o Princípio da Responsabilidade (poluidor-pagador), ou seja, quem
polui deve restaurar”.
A Lei n° 6938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, mostra, em
seu art. 2º, que “a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios” (BRASIL, 1981),
dentre eles o da recuperação de áreas degradadas, conforme disposto no inciso VIII.
Dessa forma, a Lei n° 6938 de 1981 trata a recuperação de áreas degradadas como
um princípio de direito ambiental e, como tal, deve ser reconhecido, visto que seu fundamento
é um só: proporcionar para as gerações presentes e vindouras as garantias de preservação da
qualidade de vida, fazendo com que haja desenvolvimento econômico. Contudo, este deve ser
pautado na sustentabilidade, de maneira que todos possam usufruir desse bioma tão
importante. Como o art. 4º do mesmo dispositivo legal aponta no inciso VI que
Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio
ecológico propício à vida; (BRASIL, 1981, on-line)

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 23, inciso VI que a União,
Estados, Munícipios e o Distrito Federal possuem competência concorrente para “proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” e por sua vez, o artigo
225, caput da Constituição Federal de 1988 também trata da questão de proteção,
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente e nesse contexto se inserem todos
os recursos naturais: “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”
(BRASIL, 1988). Dessa forma, por ser um direito fundamental que visa à proteção da vida
humana e sua perpetuação, o uso racional dos recursos naturais torna-se imprescindível.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 694)
O termo “recuperar” – utilizado pela Constituição Federal – vem do Latim
recuperare- recobrar, tornar a cobrar o perdido, e recuperação – ato de recuperar, ato
ou efeito de recuperar-se, recuperar. 1. Recobrar o perdido; adquirir novamente. 2.
Reabilitar. 3. Restaurar-se; indenizar-se, ressarcir-se. Aplicando-se o sentido da
expressão constitucional, cumpre a quem explorar os recursos minerais não cometer
qualquer degradação no momento da recuperação. Assim, por exemplo, está
impedido o depósito de lixo nas cavidades abertas. De outro lado, faz parte da
obrigação recuperadora a de reabilitar a fertilidade do solo e outros predicados
positivos, anteriormente existentes no local.
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Desse modo, observa-se que a questão da proteção do meio ambiente é tão
importante para nosso ordenamento jurídico que a Constituição Federal de 1988 em seu § 1º,
inciso I, dispõe que “para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas”. (BRASIL, 1988). Ainda confere responsabilidade a quem não o
fizer ao estabelecer no parágrafo 2º que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão
competente, na forma da lei” (BRASIL, 1988), de modo que seja evitado o dano ambiental.
Por conseguinte, nesse mesmo artigo, o § 3º estabelece três esferas distintas de
responsabilidade jurídica aos infratores que desenvolverem atividades lesivas ao meio
ambiente, quais sejam: penal, administrativa e civil, e que são independentemente da
obrigação de reparar o dano, além de verificar ainda, a presença do princípio do poluidorpagador. Há que se ressaltar ainda que a Constituição Federal de 1988 ratifica o que já havia
sido determinado no art. 14, § 1º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente,
responsabilizando objetivamente o agente, independentemente da intenção de produção do
dano, quando diz:
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores:
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (BRASIL,
1981, on-line).

Ademais, o Código Minerário, quando foi alterado pela Lei nº 7.805/1989, no que
concerne à regulamentação do regime de permissão de lavra garimpeira, é claro na
responsabilização do minerador legalmente autorizado pela recuperação dos danos causados
ao meio ambiente, sem distinguir a sua natureza (civil, administrativa ou penal), conforme
preceitua o art. 19, “o titular de autorização de pesquisa, de permissão de lavra garimpeira, de
concessão de lavra, de licenciamento ou manifesto de mina responde pelos danos causados ao
meio ambiente” (BRASIL, 1989b). Dessa forma, o referido dispositivo legal não deixa
qualquer tipo de dúvida para que o empreendedor deixe de recuperar a área que foi degradada
pela atividade minerária. Por sua vez,
A integração dos dois textos – a Constituição Federal e Lei 7.805/89 – ajuda a
interpretar corretamente o dever legal de recuperar o meio ambiente. Se ficássemos
só com o texto da Constituição Federal, poder-se-ia pensar que a atividade de
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pesquisa mineral, não sendo exploração mineral habitual, estaria excluída do dever
de recuperar o meio ambiente. Felizmente, a Lei 7.805/89 esclarece corretamente
que o titular de autorização de pesquisa responde pelos danos causados ao meio
ambiente. Não se pode olvidar que a pesquisa mineral possibilita diversos trabalhos
de campo, como “abertura de escavações visitáveis” (art. 14, §1º, Decreto-lei
227/67) e seria aberrante deixar irrecuperado o meio ambiente que sofreu tais
atividades, principalmente no caso em que não houver interesse na obtenção da
concessão de lavra (MACHADO, 2008, p. 692-693).

A Lei n° 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, também confere
responsabilidade ao minerador que “executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais
sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a
obtida, com pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa”, nos termos do art. 55, caput.
Do mesmo modo, o parágrafo único do mencionado artigo vai dizer que “nas mesmas penas
incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização,
permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente” (BRASIL, 1998).
Nesse sentido, como salienta Paulo de Bessa Antunes (2012, p. 287) “o responsável
pelo dano tem o dever de repará-lo o mais amplamente possível. Reparar o dano significa a
busca de um determinado valor que possa ter como “equivalente” ao dano causado por aquele
que praticou ato ilícito”, daí a sua importância para o meio ambiente.
Antigamente, os recursos presentes na natureza eram gratuitos e por isso usados ao
bel prazer do homem, sem qualquer tipo de cuidado ou consciência de que se deveria cuidar,
pois ao invés de reparar o dano, o empreendedor realizava suas atividades de maneira
degradante, impactante, poluindo o ar, o solo, as águas e acabando com nossa fonte de
recursos naturais e em especial os minerais, haja vista que se tinha a ideia de que tais recursos
eram inesgotáveis e, por ser de todos, poderia apropriar-se deles.
Entretanto, os recursos naturais, em especial os minerários, são esgotáveis e se nada
fizermos para conservamos, sua falta poderá ensejar enormes catástrofes que terão
repercussão por longos anos e desencadeará danos enormes. Como explicita Nelson Lara dos
Reis e Maria Laura Barreto (2001, p. 1):
A preocupação com a preservação do meio ambiente na mineração deriva do fato de
que, na última década, vem sendo esta última encarada, na maioria das vezes
falsamente, como uma das atividades econômicas mais poluidoras, basicamente por
alguns fatores, que fazem com que o equacionamento da questão ambiental na
mineração seja diferente da de outros setores.

Portanto, sabendo que as atividades humanas e econômicas, em especial a
mineração, provocam, em variadas gradações, malefícios incalculáveis ao meio ambiente,
deve-se equacionar o uso dos recursos, fazendo-o com moderação e visando sempre a
recuperação, reparação e restauração ambiental.
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Por ser o meio ambiente "bem de uso comum do povo", ou seja, ele pertence a cada
um de nós e a coletividade, o dano a ele também afetará um grande número de pessoas. Como
salienta Milaré:
A percepção do meio ambiente como bem de uso comum do povo (art. 225, caput da
CF/1988) ou, na linguagem do legislador infraconstitucional, como um patrimônio
público (art. 2º, I da Lei 6.938/1981) faz supor que qualquer agressão a ele implica
lesão aos interesses de incalculável número de pessoas, de toda a coletividade
(MILARÉ, 2014, p. 334).

É diante da obrigação de se recuperar a área que foi degradada, tendo em vista que o
meio ambiente é um bem de todos, que o princípio do poluidor-pagador se insere, passando a
fazer parte do ordenamento jurídico de diversos países, inclusive o nosso, com o objetivo de
traçar mecanismos que viabilizem a proteção do meio ambiente, tendo em vista os inúmeros
casos de degradação e as inúmeras atividades impactantes. Assim, esse princípio fixa
mecanismos que possam minimizar os danos e fazer com que haja um equilíbrio entre a
atividade mineral e o meio ambiente.
Nas palavras de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin,
[...] numa sociedade como a nossa, em que, por um lado, o descaso com o meioambiente ainda é a regra, e, por outro, a Constituição Federal prevê o meio ambiente
como "bem de uso comum do povo", só podemos entender o princípio poluidorpagador como significando internalização total dos custos da poluição. Nem mais,
nem menos (BENJAMIN, 1993, p. 07).

Foi assim, então, que surgiu o princípio do poluidor-pagador: os países se reuniram e
estabeleceram regras a fim de minimizar estes danos e criar meios de punição àquele que
danifique nosso meio ambiente. O princípio do poluidor-pagador nada mais é que “um
instrumento econômico que exige do poluidor, uma vez identificado, suportar as despesas de
prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais” (SILVA, 2014, p. 70).
No plano internacional, a primeira vez que o principio do poluidor-pagador foi
inserido ocorreu na “Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), mediante a adoção no dia 26 de maio de 1972, da Recomendação C (72) 128, do
Conselho Diretor, que trata de princípios dos aspectos econômicos das políticas ambientais”
(ANTUNES, 2012, p. 52).
Por sua vez, no mesmo ano ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, entre os dias 05 a 16 de junho de 1972, com o
objetivo de conscientizar melhor a sociedade de que a preservação do meio ambiente é
essencial para a manutenção de nossa vida aqui na Terra. Assim, procurou-se estabelecer uma
parceria entre os Estados, os setores-mais importantes da sociedade e cada cidadão, de modo
que cada um, à sua maneira, pudesse traçar diretrizes em prol do meio ambiente estabelecer
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uma “nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os
Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão
de acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do
sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e
interdependente da Terra, nosso lar” (ONU, 1992). O objetivo era desenvolvimento
econômico e preservação dos recursos naturais pudessem ser alinhados.
Nessa Conferência o princípio do poluidor-pagador teve maior destaque, como se
percebe no Princípio 16:
As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a
devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos
investimentos internacionais (ONU, 1972, on-line).

E ainda, concomitante a essa Conferência, ocorreu a Agenda 21 que:
[...] resultou da “Cúpula dos povos”, representação da sociedade civil e das ONGs
ambientalistas, que reuniu paralelamente à Conferência da ONU durante a Rio 92. O
texto foi amplamente discutido antes da Conferência, em diversos países, de modo
que o conteúdo chegou àquele evento já em redação semifinal. A oportunidade do
evento possibilitou o seu aperfeiçoamento.
Em seu conteúdo, a Agenda 21 resultou de relatórios, experiências e
posicionamentos anteriores das Nações Unidas (tais são, por exemplo, o Relatório
Dag Hamarskjold – “Por um outro desenvolvimento” – e o Relatório Brundtland,
conhecido como Nosso Futuro Comum), enriquecidos por documentos e posições de
ONGs do Meio Ambiente. (MILARÉ, 2014, p. 91-93).

Em 2012, entre os dias 13 a 22 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, popularmente conhecida
como Rio+20, marcando vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano (Rio-92). Verificou-se que:
Na Rio + 20 foram reafirmados todos os princípios da Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (elaborado na Eco 1992), inclusive o princípio
da “responsabilidade comum, mas diferenciada”, segundo o qual cabe aos países
desenvolvidos maior responsabilidade na busca internacional do desenvolvimento
sustentável, tendo em vista as pressões que suas sociedades exercem sobre o meio
ambiente.
Nos termos do Documento Final da Conferência, fica renovado o compromisso
internacional em busca da implementação do desenvolvimento sustentável e a
promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o
planeta e para os presentes e futuras gerações. Além disso, reconhece a erradicação
da pobreza como condição indispensável para o desenvolvimento sustentável e
como um dos maiores desafios da atualidade. Elenca, ainda, como objetivo geral da
sustentabilidade, além da erradicação da pobreza, a necessidade de promoção de
modalidades sustentáveis de produção e consumo (SILVA, 2014, p. 48).

As referidas Conferências foram a base para que se pensasse na preservação do meio
ambiente, de maneira que houvesse uma conscientização das próprias pessoas de que, para se
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crescer economicamente, não é preciso destruir o meio ambiente, ao contrário, deve-se
protegê-lo, para que se possa cada vez mais ter a fonte de renda. Desse modo,
desenvolvimento sustentável, economia e meio ambiente devem andar na mesma direção.
Porém, não são todos que agem dessa maneira, ou seja, conciliando economia e meio
ambiente, e acabam destruindo nosso ecossistema, motivo pelo qual, foram pensadas medidas
que pudessem punir quem assim agisse. O uso dos recursos naturais passou a ser “cobrado”,
em que “arca o causador da poluição com os custos necessários à diminuição, eliminação ou
neutralização deste dano”. (DERANI, 2008, p. 143).
Entretanto, como salienta Ramon Mártin Mateo (1991, p. 240, tradução nossa)2 o
princípio do poluidor-pagador “não objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante um preço,
nem se limita apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente evitar o dano ao
meio ambiente”. Contudo, deve-se fazer com que o poluidor arque com os custos das medidas
de proteção do meio ambiente, que as externalidades ambientais sejam suportadas pelos
agentes que as originaram, mas também que haja a correção e/ou eliminação das fontes
potencialmente poluidoras.
Pelo princípio do poluidor-pagador, não se deve pensar que quem pagou, pode
poluir. O referido princípio procura conscientizar aqueles que poluem, para que arquem com
custos necessários à diminuição, eliminação ou neutralização deste dano. Como ensina
Fiorillo:
Este princípio reclama atenção. Não traz como indicativo “pagar para poder poluir”,
“poluir mediante pagamento” ou “pagar para evitar a contaminação”. Não se podem
buscar através dele formas de contornar a reparação do dano, estabelecendo-se uma
liceidade para o ato poluidor, como se alguém pudesse afirmar: “poluo, mas pago”.
O seu conteúdo é bastante distinto (FIORILLO, 2008, p. 36).

Como dito, o referido princípio não objetiva que a poluição seja permitida, desde que
se pague por isso; ao contrário, o princípio do poluidor significa que, quando não for possível
evitar o dano, o causador seja obrigado a repará-lo, de maneira que isso o penalize, para que
ele tome consciência do que fez. Dessa forma, o princípio do poluidor-pagador não se reduz à
finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente, deve também englobar os custos
necessários para a precaução e a prevenção dos danos, assim como sua adequada repressão.
Porém, o custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente vinculado à
imediata reparação do dano. O verdadeiro custo está numa atuação preventiva, consistente no
preenchimento da norma de proteção ambiental. O causador pode ser obrigado pelo Estado a
2

Tradução de: “[...] no objetivo , por supuesto, tolerar la contaminación por un precio , ni es solamente limitada
para compensar el daño causado , sino precisamente para evitar daños al medio ambiente”.
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mudar o seu comportamento ou adotar medidas de diminuição da atividade danosa. Dentro do
objetivo estatal, de melhora do ambiente deve, então, participar ativamente o particular. De
fato, o que se estaria praticando seria a NÃO poluição (DERANI, 2008, p. 147).
De acordo com Édis Milaré (2014, p. 334) em ambas as hipóteses de reparação do
dano ambiental, busca o legislador a imposição de um custo ao poluidor, com o que se
cumprem a um só tempo, dois objetivos principais: dar uma resposta econômica aos danos
sofridos pela vítima (o indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes do
poluidor ou de terceiros. A efetividade de um e do outro depende, diretamente, da certeza
(inevitabilidade) e da tempestividade (rapidez) da ação reparatória. E ele ainda completa,
[...] Este princípio se inspira na teoria econômica de que os custos sociais externos
que acompanham o processo produtivo (v.g., o custo resultante dos danos
ambientais) precisam ser internalizados, vale dizer, que os agentes econômicos
devem levá-los em conta ao elaborar os custos da produção e consequentemente
assumí-los. Busca-se, no caso, imputar ao poluidor o custo social da poluição por ele
gerada, engedrando um mecanismo de responsabilidade por dano ecológico,
abrangente dos efeitos da poluição não somente sobre bens e pessoas, mas sobre
toda a natureza. (MILARÉ, 2014, p. 270)

Ademais, como ressalta Alexandra Aragão (2014, p. 193) “contaminar tem, pois, um
custo social, e evitar a contaminação também têm.” É por isso que “o causador da poluição
arcará com os custos necessários à diminuição, eliminação ou neutralização do dano
ambiental” (SILVA, 2014, p. 70). Isso quer dizer que o poluidor é obrigado a pagar o dano
ambiental que pode ser causado ou que já foi causado, porém o pagamento efetuado pelo
poluidor não lhe confere direito de poluir, bem como não lhe esquiva de adotar as medidas
exigidas pelos órgãos públicos responsáveis para evitar ou minorar o dano, assim como não o
isenta do dever de reparação em caso de dano causado por atuação em desconformidade com
o ordenamento jurídico e com eventuais autorizações concedidas pelos órgãos públicos.
As autoridades nacionais devem procurar assegurar a internalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando em conta o critério de quem
contamina, deve, em princípio, arcar com os custos da contaminação, levando-se em conta o
interesse público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. (ANTUNES,
2012. p. 31).
Para Alexandra Aragão,
[...] o princípio que usa para afetar os custos das medidas de, para estimular a
utilização racional dos recursos ambientais escassos e para evitar distorções ao
comércio e ao investimento internacionais, é o designado princípio do poluidorpagador. Este princípio significa que o poluidor deve suportar os custos do
desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas autoridades
públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável [...] (ARAGÃO,
2014, p. 55-56).
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Mas, para que isso ocorra, as autoridades nacionais têm que saber quem é o poluidor.
Nos ensinamentos de Derani (2008, p. 165), poluidor são “todas aquelas pessoas integrantes
de uma corrente consecutiva de poluidores – que contribuem com a poluição ambiental, pela
utilização de materiais danosos ao meio ambiente como também pela sua produção ou que
utilizam processos poluidores”. Já segundo Alexandra Aragão (2014, p. 132), o poluidor que
deve pagar é aquele que tem o poder de controle sobre as condições que levam à ocorrência
da poluição, podendo, portanto, preveni-las ou tomar precauções para evitar que ocorram e
por fim o poluidor, segundo o art. 3º, IV da Lei nº 6938/1981 é “a pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental” (BRASIL, 1981).
E poluir o meio ambiente é crime, conforme pode-se verificar na Lei n° 9.605 de
1998, que prevê em seu artigo 54 o seguinte:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos
habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento
público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis
ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de
adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. (BRASIL, 1998, on-line)

Como aduz Paulo de Bessa Antunes (2012, p. 325) “as sanções penais e
administrativas têm a característica de um castigo que é imposto ao poluidor. Já a reparação
do dano reveste-se de um caráter diverso, pois através dele busca-se uma recomposição
daquilo que foi destruído, quando possível”.
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Desse modo, com a aplicação do princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir
esse custo adicionando-o à sociedade, impondo-se sua internalização. Por isso, este princípio
também é conhecido com o princípio da responsabilidade (Vetantwortungsprinzip)
(DERANI, 2008, p. 143) bem como punir aqueles que não pagam pelos danos causados e
ainda degradam o meio ambiente.
Importante frisar que esse princípio, não pode em hipótese alguma, se tornar um
instrumento que “autorize a poluição” ou que permita a “compra do direito de poluir”. Vale
ressaltar, portanto, que ele não tolera que se polua mediante preço. Além disso, o princípio do
poluidor-pagador não se limita a compensar os danos causados, mas tem como um dos seus
principais objetivos evitar a concretização do dano ambiental. (SILVA, 2014, p. 73)
Ao lado do princípio do poluidor-pagador, que incide mesmo em face de condutas
lícitas, em virtude de apropriação individual de bem coletivo, que é o meio ambiente, o
princípio da reparação atua em repreensão às condutas ilícitas, punindo-as com o dever de
reparação do dano ambiental, ou seja, quem polui deve reparar pela poluição causada. Pelo
princípio em tela, busca-se num primeiro momento imputar ao poluidor o dever de reparar o
dano causado ao meio ambiente, exigindo a recomposição do bem ambiental lesado (quando
possível), e/ou fazendo com que aquele suporte os encargos econômicos provenientes da
atividade considerada poluidora.
Por isso, numa primeira interpretação, o princípio traz uma exigência dirigida ao
poluidor para que assuma todas as consequências derivadas do dano ambiental. De acordo
com este entendimento, esse princípio se traduz na obrigação de reparar os danos e prejuízo,
sendo inclusive denominado por alguns doutrinadores como “princípio reparação” ou
“princípio responsabilidade” (SILVA, 2014, p. 72), que está previsto no art. 4º, inciso VII da
Lei nº 6.938/1981, que introduz um dos objetivos da PNMA, a “imposição, ao poluidor e ao
predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.
Como mencionado, o art. 14, §1º do mesmo dispositivo legal obriga o “poluidor,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Essa reparabilidade integral do dano
ambiental é decorrente do artigo 225, §3º, da Constituição Federal que não restringiu a
extensão da reparação, ao contrário, “leva em conta o risco criado pela conduta perigosa do
agente, impondo-se ao mesmo um dever-agir preventivo, como meio de se eximir da
reparabilidade integral do eventual dano causado” (LEITE, 2003. p. 224).
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Nesse sentido, o princípio da reparação baseia-se na necessidade de que, aquele que
degrade de qualquer forma o meio ambiente, repare o dano. A obrigação de reparar é
independente da aplicação das sanções penais, civis ou administrativas, entretanto, de acordo
com a Declaração do Rio/92, verifica-se que em seu Princípio 13,
Os Estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à
indenização das vítimas da poluição e outros danos ambientais. Os Estados deverão
cooperar, da mesma forma, de maneira rápida e mais decidida, na elaboração das
novas normas internacionais sobre responsabilidade e indenização por efeitos
adversos advindos dos danos ambientais causados por atividades realizadas dentro
de sua jurisdição ou sob seu controlem em zonas situadas fora de sua jurisdição.
(ONU, 1992, on-line)

A reparação do dano visa repor o patrimônio que ficou prejudicado, procurando
reconstituí-lo ou recuperá-lo, de modo que seja cessada toda e qualquer tipo de atividade que
lese o meio ambiente. A reparação procura também reverter e minimizar os impactos
advindos das atividades que agridem, poluem e causam degradação ambiental e, desse modo,
tanto o princípio da reparação quanto o princípio do poluidor-pagador se interligam de
maneira a impor ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção, reparação e
repressão da poluição. Como assevera Édis Milaré (2014, p. 343) “a reparação do dano
ambiental é a manifestação mais evidente do princípio do poluidor pagador, embora este
também alcance medidas de cunho preventivo e repressivo, assim como os custos
correspondentes à própria utilização dos recursos naturais”.
E ainda, como ressalta Paulo Affonso Leme Machado (2008, p. 361) “a reparação do
dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada
daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua
interação”.
Portanto, para que haja recuperação da área degradada bem como preservação do
nosso ecossistema, mister dizer que os princípios do poluidor-pagador e da reparação são
essenciais para que este fim seja alcançado. Não se pode deixar que o empreendedor utilize os
nossos recursos como bem quiser, degradando o meio ambiente a cada dia. Pelo contrário,
tanto a sociedade quanto o Poder Público têm o dever de zelar para que o meio ambiente seja
preservado. Os princípios do poluidor-pagador e da reparação são importantes instrumentos
para que isso se efetive. Como diz Cristiane Derani (2008, p. 144), “o princípio do poluidor
pagador se revelaria, portanto, destinado a atuar como uma espécie de “princípio-ponte” ao
indispensável diálogo interdisciplinar para a proteção ambiental”.

43

4 A EVOLUÇÃO DO FECHAMENTO DE MINA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
NACIONAL
Antes de se discorrer sobre a evolução histórica e os aspectos legais relacionados ao
fechamento de mina, cabe inicialmente apresentar alguns conceitos bem como definir o que
seja desativação e descomissionamento, vez que se trata de termos análogos e, na maioria das
vezes, são confundidos.
Tradicionalmente, o conceito de fechamento de mina era visto simplesmente como
consequência do esgotamento das atividades minerárias exercidas. Entretanto, com o passar
dos tempos, o termo foi ganhando novo sentido e relevância no sistema jurídico mineral
brasileiro.
De acordo com Otto (2009, p. 252, tradução nossa)3, o conceito de encerramento
envolve um conjunto de ações, incluindo o “desligamento físico da mina e da série de
atividades, como a recuperação final, a retirada do equipamento, o desligamento da
comunidade, indenização do empregado, a liquidação da dívida, e assim por diante”.
Para Flávia Andrade Nóbrega (2007, p. 24) o termo fechamento, ou
descomissionamento, originou-se de uma exigência formal para a desativação de instalações
nucleares, sendo a seguir estendido para a mineração de urânio e subsequentemente
abrangendo todos os ramos da indústria mineral, sendo utilizado para caracterizar a parada
das operações mineiras e preparo para o desmonte das suas atividades.
Dessa forma, trata-se do processo de remoção de toda a infraestrutura e serviços não
necessários quando da cessação da produção do empreendimento (COSTA, 2005, p. 05) ou,
segundo Eduardo Vale (2000, p. 397), “processo que tem início na vizinhança no momento da
paralisação da produção e termina com a remoção e/ou adequação da infraestrutura, [...]”.
Seria o hiato entre a paralisação das atividades e o fechamento da mina.
Por sua vez, a desativação é o “processo que se inicia próximo à ou na suspensão da
produção mineral e termina com a remoção de toda a infraestrutura indesejada e do
suprimento de água, energia e outros” (ICMM, 2008a, p. 13) garantindo “segurança e a
estabilidade da área, incluindo a recuperação ambiental e programas sociais” (SANCHÉZ,
2013, p. 37).

3

Tradução de: “The concept of closure involves a group of actions including physical shutdown of the mine and
the host of activities, such as final reclamation, equipment removal, community disengagement, employee
severance, debt settlement, and so forth”.
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Contudo, a preocupação com a desativação do empreendimento minerário deve
ocorrer desde o início do empreendimento, para que se adote uma estratégia pró-ativa para a
recuperação socioambiental do local e a redução do passivo ambiental (FREIRE, 2014, p. 96).
Para José Baptista de Oliveira Júnior (2001, p.33) a desativação pode ser entendida
como a paralisação da atividade mineira em decorrência de fatores físicos, econômicos,
tecnológicos ou ambientais, de caráter parcial ou total, permanente ou temporária tendo como
finalidade principal a redução ou eliminação do passivo ambiental por meio de ações de
recuperação desenvolvidas ao longo da vida da mina e após a sua paralisação.
Já o fechamento de mina pode ser entendido como o “processo que abrange toda a
vida da mina, desde a fase dos estudos de viabilidade econômica até o encerramento da
atividade minerária, incluindo o descomissionamento, a reabilitação e o uso futuro da área
impactada” (art. 1º, IV da Deliberação Normativa COPAM n° 127/2008).
José Baptista de Oliveira Júnior (2001, p.33) considera que fechamento é definido
como um processo que acompanha todo o ciclo da vida de um empreendimento mineiro,
apesar de não ser considerado por todas as empresas, onde todas as atividades de extração
foram completamente paralisadas e já foram definidas as necessidades de cuidados ativos ou
passivos nas áreas que estão sendo ou foram recuperadas. E ainda salienta que o fechamento é
a desativação da mina, ou seja, a paralisação da atividade mineira em decorrência de fatores
físicos, econômicos, tecnológicos ou ambientais, de caráter parcial ou total, permanente ou
temporário, tendo como finalidade principal a redução ou eliminação do passivo ambiental
por meio de ações de recuperação desenvolvidas ao longo da vida da mina e após a sua
paralisação.
Já para Ana Lúcia Silva Taveira (2003, p. 15), fechamento de mina é a etapa em que
não mais ocorre a extração do minério, devido à exaustão da jazida ou à inviabilidade técnicoeconômica (obsolência, mercado, impactos ambientais); há apenas a continuidade dos
trabalhos de recuperação ambiental (meios físico, biótico e antrópico) da área atingida pelo
empreendimento, visando a promover o descomissionamento, em caso de exaustão definitiva,
ou o controle dos aspectos ambientais no caso de paralisação temporária. O
descomissionamento é a transição entre o fechamento e o uso futuro da área. Esse uso é
caracterizado como pós-fechamento e não é mais considerado como atividade mineral.
Para José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 34) o moderno
conceito de fechamento de mina estende o ciclo de vida do empreendimento mineiro até o
completo fechamento da mina, após o encerramento das atividades produtivas. As
preocupações e as ações da empresa de mineração devem orientar-se, também, para além dos
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locais de produção, alcançando as comunidades que receberam os impactos iniciais –
positivos e negativos – da implantação do projeto. O fechamento da mina deve constituir-se
num processo contínuo, composto de fases ou etapas que serão implementadas ao longo de
toda a sua vida útil, culminando com a recuperação das áreas mineradas não recuperadas antes
do encerramento das atividades, a manutenção e o monitoramento das ações implantadas e,
finalmente, a devolução do solo ao proprietário ou à comunidade, para outros usos, quando
possível.
Fechar uma mina é algo que inevitavelmente ocorrerá, vez que o recurso mineral tem
como característica principal ser não renovável. Por isso a questão envolvendo o fechamento
de mina tornou-se hoje um dos temas de maior relevância no tocante à questão da preservação
ambiental ligado à atividade minerária, haja vista a ocorrência de inúmeros casos de antigas
minas abandonadas. Procura-se criar medidas que possam fazer com que a área degradada
seja recuperada e que a comunidade, o meio ambiente e todos os envolvidos diretamente ou
indiretamente com a atividade mineira possam conviver em um meio equilibrado.
Verifica-se que no século passado não havia qualquer tipo de regulamentação e/ou
preocupação com o esgotamento das minas e, via de consequência, com seu fechamento. As
minas eram fechadas sem qualquer tipo de procedimento ou comunicação a quem quer que
seja e abandonadas, resultando em vários impactos negativos ao meio ambiente, aos governos
e comunidades, com a ocorrência de enormes passivos ambientais. 4
Passivo ambiental de acordo com a doutrina, pode ser conceituado como “os danos
causados ao meio ambiente, que devem ser reparados a fim de que seja mantida a qualidade
ambiental de uma área degradada” (SANCHEZ, 2001, p. 16). Desse modo, a responsabilidade
de quem causou estes danos é das empresas mineradoras. Esses danos podem ocorrer desde a
barragem de rejeito que não foi desativada até cavas que permanecem abertas ou material
utilizado na mineração que não foi retirado, dentre outros.
As consequências ambientais das atividades de mineração, uma vez cessadas as
operações, raramente eram consideradas. Não havia muitas preocupações quanto aos impactos
ambientais existentes sobre as áreas atingidas ou quanto aos futuros impactos que poderiam
atingi-las, como resultado do abandono do sítio ou fechamento das operações. O destino dos
edifícios raramente era planejado. A prática era – e ainda continua sendo em muitos casos – a
de remover as instalações de um local para outro, promover a venda dos edifícios,
4

Segundo a Deliberação Normativa COPAM n°. 145/2009, passivo ambiental pode ser entendido como
“qualquer estrutura, área ou equipamento abandonado que esteja localizado dentro do empreendimento
minerário, no qual não tenha sido executada nenhuma ação ou projeto no sentido de recuperação ambiental,
independente da situação em que se encontra a atividade minerária”.
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equipamentos e instalações e abandonar o que não se conseguisse reinstalar em outro local ou
vender. (FLORES; LIMA, 2012, p. 40).
4.1 Breve histórico do fechamento de mina
A partir da década de 1970, a sociedade começou a se conscientizar acerca da
poluição e da degradação causada pela mineração, pois deixava, na grande maioria das vezes,
o solo e o subsolo inapropriados para usos futuros. A preocupação deixa de ser direcionada
somente para a cava, pilhas de estéreis e barragens de rejeitos, e vai além; a sociedade passa a
fiscalizar as atividades das mineradoras, potencialmente poluidoras e degradantes do meio
ambiente, exigindo a implementação de novas políticas públicas.
Não havia qualquer tipo de legislação sobre o tema, haja vista que a função dos
Códigos de Minas, até então, era normatizar os vários regimes de exploração de recursos
minerais, estabelecer os procedimentos administrativos e determinar direitos e deveres dos
mineradores. Não eram abordadas as questões sobre a desativação de minas e o dever de
recuperação das áreas degradadas. Toda a atenção era voltada para o aproveitamento do
recurso mineral (CAMELO, 2006, p. 09).
De acordo com Flores e Lima (2012, p. 40),
Antes da eclosão dos movimentos ambientalistas ocorridos na década de 1970,
poucas eram as exigências feitas às mineradoras quanto ao encerramento de suas
atividades. Bastava o cercamento da área, a realização de barragens de contenção e o
encerramento das atividades pela cava final. Os impactos ambientais e o passivo
ambiental deixado pela mineradora eram aceitos com normalidade.

A questão do fechamento de mina é um tema novo no Brasil e tem sido tratada de
maneira diferente, vez que “um novo paradigma começou a ser construído, já que as empresas
mineradoras perceberam que, estrategicamente, precisavam modificar sua postura em direção
à mineração sustentável” (FLORES; LIMA, 2012, p. 41). Hoje “já se reconhece que o
fechamento de mina compreende o retorno da área a um propósito com utilidade,
incentivando não somente questões físicas e ambientais, mas também socioeconômicas”
(ACCIOLY, 2012, p. 17).
Verifica-se que os órgãos ambientais têm tido uma grande preocupação com o
aperfeiçoamento da fiscalização e da normatização e com a criação de mecanismos que façam
com que, quando ao final da mineração, aquela área minerada possa ser recuperada e
devolvida à comunidade, para um uso futuro, sem causar graves impactos ao meio ambiente.
Isso tem sido um enorme desafio e hoje é um tema debatido e discutido nos meios
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acadêmicos, órgãos ambientais, comunidades, a fim de se procurar traçar objetivos capazes de
se criarem meios que façam com que seja dado maior rigor ao fechamento de mina. Segundo
Luís Enrique Sánchez (2001, p. 22), esse rigor é necessário porque “[...] o abandono é
ambientalmente perigoso, socialmente injusto e, economicamente pode representar um
desperdício de recursos. (...) É preciso desativar de forma ordenada, metódica, cuidadosa,
com a mesma atenção dispensada durante a construção”.
O tema fechamento de minas ganhou notoriedade a partir do advento da I Jornada
Ibero-Americanas sobre Cierre de Minas, em La Rábida, Huelva, Espanha, realizado entre os
dias 25 a 29 de setembro de 2000, em que se procurou discutir os casos de fechamento de
mina nos países mineradores. Em 2006, novas discussões foram feitas abordando os aspectos
sociais, econômicos, legais e ambientais que incidem sobre o fechamento de mina
(TONIDANDEL, 2011, p. 23).
Nesse contexto, o referido assunto tornou-se abrangente no cenário mundial.
Seminários anuais passaram a ser realizados para disseminar a experiência de países
desenvolvidos sobre os aspectos relacionados ao fechamento de mina, como uma
oportunidade única de interagir com os seus homólogos de diferentes partes do mundo e
partilhar ideias e experiências sobre as inovações relacionadas com a concepção de
fechamento de mina, planejamento e operação. Entretanto, os avanços sobre a questão da
mineração ligado ao encerramento das atividades minerárias ainda têm ocorrido de maneira
tímida, vez que não se tem dada muita atenção à magnitude que este assunto representa, tanto
para a atividade minerária, quanto para a área ambiental.
Assim, pode-se dizer que no Brasil, embora, no que diz respeito às questões
ambientais em geral, tenha se avançado satisfatoriamente a partir da década de 1980, o
mesmo não ocorreu quanto à questão específica do fechamento de minas. As questões
relativas ao encerramento das operações dos empreendimentos mineiros, conjuntamente com
as questões ambientais e sociais que atingem a mineração, são preocupações recentes e atuais,
que estão a exigir a atuação, reflexão e investimentos das empresas de mineração, para o
desenvolvimento de soluções técnicas criativas que viabilizem o fechamento das minas
antigas – ora em fase de exaustão – com a observância dos preceitos da legislação ambiental,
a aceitação do papel social da mineração e o atendimento às expectativas das comunidades
envolvidas nesses projetos (FLORES; LIMA, 2012, p. 17-18).
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4.2 Aspectos legais aplicados ao fechamento de mina na legislação brasileira
Quando se trata do regime jurídico relativo ao fechamento de mina, não existe
nenhuma lei que aborde de forma clara os aspectos relativos a adoção de medidas,
mecanismos para um melhor controle do fechamento das minas. Encontra-se uma
normatização estadual em Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
“A legislação brasileira aborda de forma incipiente a questão do fechamento de
mina” (CUNHA, 2007, p. 09). Verifica-se que a legislação mineral brasileira é omissa no que
se refere especificamente ao assunto, de maneira que se tenta buscar suporte em outras áreas
do Direito, em especial no Direito Ambiental. Entretanto, tal medida é temerária, haja vista
que como mesmo explica Flores e Lima (2012, p. 18):
[...] no Brasil, as empresas e a sociedade ressentem-se da ausência de um arcabouço,
constituído por normas técnicas e legais, que regulamente o fechamento das minas e
a reintegração das áreas trabalhadas às atividades da comunidade, estabelecendo os
direitos, deveres e obrigações das partes envolvidas nos processos de autorização,
fiscalização, fomento e extração dos recursos minerais nacionais, bem como dos
órgãos encarregados da promoção da proteção ambiental.

Um dos obstáculos para se estabelecer uma norma sobre fechamento de mina se dá
pela falta de comunicação entre os órgãos que regem as normas relativas à mineração e em
especial ao fechamento de mina, vez que a legislação mineral é vinculada a dois ministérios o de Minas e Energia e o do Meio Ambiente - e não há uma integração entre eles, dificultando
a criação de regulamentação sobre o tema.
Outro obstáculo pode se dar em relação às resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), que em muitos casos, não vêm contribuindo para a efetividade da
atividade e sim, dificultando o desenvolvimento, de modo a tornar-se um mal necessário.
Urge uma melhor estruturação e aparelhamento dos órgãos envolvidos tanto no
licenciamento, quanto na fiscalização da atividade. A burocracia no setor, como em outros,
continua enorme, compondo o custo Brasil e atuando como fator de entrave para a atividade
(FREIRE, 2014, p. 34).
As normas existentes abordam de maneira indireta o fechamento de mina, motivo
pelo qual se torna necessário traçar melhores diretrizes e procedimentos claros e objetivos que
tratem efetivamente sobre o assunto, pois
[...] a preocupação com o fechamento de minas não tem viés exclusivamente
ambiental, não devendo contemplar exclusivamente os aspectos de estabilidade
física e de vegetação. Tampouco necessariamente tem o sentido de recuperação da
área degradada pela mineração à condição existente antes da realização da atividade.
Até porque a recuperação será sempre parcial e compensatória, já que tecnicamente
é praticamente impossível retornar o ambiente ao seu exato estado anterior”.
(RIBEIRO; MENDES, 2013, p. 31).
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O Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, denominado Código da Mineração,
disciplina a atividade minerária brasileira, suas regras e mecanismos, mas é omisso em
relação ao fechamento de mina, haja vista que na época em que foi feito não havia qualquer
tipo de preocupação com esta fase minerária (BRASIL, 1967).
A função dos Códigos de Minas, até então, era normatizar os vários regimes de
exploração de recursos minerais, estabelecer os procedimentos administrativos e determinar
direitos e deveres dos mineradores. Não eram abordadas as questões sobre a desativação de
minas e o dever de recuperação das áreas degradadas. Toda a atenção era voltada para o
aproveitamento econômico do recurso mineral (CAMELO, 2006, p. 09).
Em 1996, o Código de Mineração foi alterado pela Lei nº 9.314. Entretanto, como
aduz Flores e Lima (2012, p.168) “apesar das consideráveis mudanças realizadas no Código
de Mineração de 1967 pela Lei n. 9.314/96, com o objetivo de modernizá-lo e adaptá-lo aos
novos tempos, sob a égide da Constituição de 1988, mais uma vez o legislador
infraconstitucional não se ocupou das questões relativas ao fechamento das minas”.
Com a edição da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, denominada de Política
Nacional do Meio Ambiente, foram estabelecidos vários instrumentos de comando e controle
e instrumentos de planejamento, visando a efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado (RIBEIRO; MENDES, 2013, p. 25).
Verifica-se que a partir da Lei nº 6.938/1981 inicia-se uma maior preocupação e até
mesmo o acolhimento de medidas necessárias que visem preservar, conservar e proteger o
meio ambiente e as áreas degradadas, como se pode verificar no art. 2º abaixo:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
seguintes princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional
e a proteção dos recursos ambientais;
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VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento)
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente. (BRASIL, 1981, on-line).

Como salienta Eliane Poveda (2006, p.01) “a Lei n. 6.938, de 31.08.1981, que
instituiu a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA no país é um marco
regulatório na proteção e defesa do meio ambiente no Brasil”. Já para Rodrigo Tonidandel
(2011, p. 23) “o fechamento de mina passa a ser levado em conta com o advento da Lei n°.
6.938/81”, o que já é um grande marco para o início de um assunto tão relevante e que passou
despercebido por anos.
A Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 inovou no que diz
respeito à proteção ao meio ambiente, representando, no contexto nacional, um marco para
uma reviravolta epistemológica para a legislação brasileira e, em especial, para o Direito
Ambiental Brasileiro. A adoção do paradigma do Estado Democrático de Direito abriu
horizontes para a compreensão de novos institutos, a partir de uma metodologia renovada, de
categorias subjacentes à tradição jurídica brasileira (BARREIRA, 2014, p. 422).
No contexto relativo à mineração, os artigos 20, inciso IX; 22, inciso XII e 176
estabelecem que as jazidas minerais pertencem a União Federal, sendo de sua competência
privativa legislar sobre assuntos relacionados à mineração, senão vejamos:
Art. 20. São bens da União:
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1981, on-line)

No entanto, apesar de a Constituição Federal dispor sobre sua competência
relacionada à atividade minerária, ela trata de forma rápida da mineração e não expressa nada
a respeito do fechamento de mina, sendo explícita a carência de normas federais específicas
ao caso.
Segundo Maria Laura Barreto,
Entretanto, como visto, a Constituição de 1988 faz referências específicas à
recuperação de áreas degradadas pela mineração; entretanto não prevê uma
regulamentação específica para o fechamento de minas. O fechamento de minas é
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um processo que deve ser encarado como mais uma etapa do projeto de mineração,
planejado de acordo com o projeto de lavra; e suas atividades e custos, na medida do
possível, devem estar previstos desde o início do empreendimento. Nesse processo
(planejamento e avaliação do empreendimento) é fundamental a participação da
sociedade civil organizada e, principalmente, da comunidade local a ser afetada
(BARRETO, 2001, p. 88).

O que se observa são questões relativas ao meio ambiente que podem ser aplicadas
analogamente ao caso, como se pode verificar no que dispõe o caput do art. 225 que diz:
“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”. (BRASIL, 1988)
O fechamento de mina deve ser feito desde o início da atividade minerária e ter o
devido acompanhamento ao longo do desenvolvimento da atividade, de modo a termos um
meio ambiente equilibrado e preservado para as gerações presentes e vindouras. Seu
planejamento é um importante instrumento para a proteção do meio ambiente. Como salienta
Costa (2005, p. 12)
A importância do fechamento planejado de minas está no fato de termos um meio
ambiente respeitado, assim como desonerar o cidadão brasileiro de arcar com
despesas de fechamento e reabilitação de áreas mineradas, das quais ele não obteve
nenhum lucro, e na maioria das vezes nem sabia que existia. Isto só ocorre quando o
operador, empresa de mineração, não recuperar o meio ambiente impactado por suas
atividades extrativas, deixando ao setor público a conta pelo passivo.

Ademais, como ressalta Flores no prefácio de sua dissertação em 2006,
O fechamento de mina insere-se como uma nova fase na vida do projeto de
mineração. Seus principais objetivos são garantir que a saúde e a segurança públicas
não serão comprometidas no futuro; que os recursos ambientais não serão expostos a
posterior deterioração biológica, física e ou química; que o uso pós-mineração da
propriedade será benéfico à comunidade e sustentável no longo prazo; e que
quaisquer impactos socioeconômicos adversos serão mitigados. (FLORES, 2006, p.
xxv)

Dessa maneira, ao se observar o caput do art. 225 da Constituição Federal, pode-se
perceber que ele se aplica perfeitamente quando o assunto é fechamento de mina, vez que os
procedimentos a serem feitos devem estar de acordo com os preceitos estabelecidos neste
artigo.
Por sua vez, o art. 225, § 2º do mesmo diploma legal impõe que “aquele que explorar
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (BRASIL, 1988); ou
seja, o referido artigo procura responsabilizar o minerador pelos danos causados.
A atividade minerária é essencialmente poluidora e gera grandes impactos ao meio
ambiente, vez que, como já dito, “todo ato de minerar, tanto a céu aberto como subterrâneo,
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modifica o terreno no processo da extração mineral e de deposição de rejeitos” (POVEDA,
2006, p. 57), daí a necessidade de se estabelecer medida que vise essa reabilitação, mesmo
que parcial.
Como se observa, o artigo 225 da Constituição também já prenunciava questões
relativas a recuperação, mas não de forma isolada, mas se relacionando com diversas áreas. O
fechamento de mina se insere nesse contexto, tendo em vista que a reabilitação é uma fase
essencial para que seja feito um fechamento de mina bem-sucedido.
Se não houver um planejamento do fechamento de mina, impactos direitos ou
indiretos podem gerar danos incalculáveis e é por isso que o parágrafo 2º do art. 225 da CF,
ao estabelecer medidas de recuperação relaciona-se com a etapa final do empreendimento
minerário. Como ressalta Lilian Mendes Haber (2009, on-line):
É interessante notar que o art. 225, § 2º, estabelece uma presunção constitucional, a
de que a exploração de recursos minerais gera sempre um impacto ambiental com
danos, já que impõe a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado ante esta
exploração. Constitucionalmente, não há a possibilidade de que a atividade de
mineração não gere dano, este é sabido e consentido ante o interesse nacional que
envolve a atividade minerária.

Ademais, essa ideia de responsabilização por parte do empreendedor é algo que já
deveria estar intimamente relacionado à atividade minerária e com o fechamento da mina,
pois não se pode deixar que a área fique degradada após a quantidade de minerais que dali
foram retirados. Recuperar esta área é o mínimo que se pode fazer de maneira que aquela área
volte a ficar próxima do que era antes da mineração ali se instalar.
Por sua vez, o Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989, que veio regulamentar o
artigo 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, pode ser apontado como um
dos primeiros marcos normativos a abordar o fechamento de mina. Muitas instalações eram
“abandonadas sem nenhum processo de descomissionamento e de reabilitação de áreas
degradadas” (TONIDANDEL, 2011, p. 01).
O referido Decreto institui o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD),
solução técnica utilizada para reabilitar o solo degradado pela atividade minerária para um uso
futuro. Ele está intrinsicamente relacionado com o fechamento de mina. Como ressaltam
Lima, Flores e Costa (2006, p. 399):
O planejamento da recuperação das áreas degradadas, compreendido como um dos
elementos que integram o plano de fechamento de mina, é um processo contínuo e
dinâmico, que pode atravessar décadas, durante as quais muitas variáveis certamente
sofrerão mudanças, incluindo os contextos político e social, os institutos legais e a
natureza dos controles específicos das indústrias.
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Ademais, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal procurou estabelecer, além da
obrigação de recuperar a área degradada, a responsabilidade jurídica penal, administrativa
e/ou civil àqueles infratores que desenvolverem atividades lesivas ao meio ambiente e que,
via de consequência, relaciona-se com a atividade minerária em todas as suas etapas.
Assim, mesmo com a ausência de norma específica acerca do fechamento de mina, o
Decreto nº 97.632/89 já dá indícios de qual procedimento deve ser adotado pelas mineradoras
quando ocorrer o fechamento, como se pode verificar nos artigos abaixo:
Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do
Relatório do Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental
competente, plano de recuperação de área degradada.
Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem
algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos
recursos ambientais.
Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a
uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso
do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. (BRASIL,
1989, grifo nosso) (BRASIL, 1989a, on-line)

Entretanto, somente a partir de 2001, que, no âmbito federal, os aspectos
relacionados ao fechamento de mina foram considerados de forma explícita, com o advento
da Portaria nº 237, de 18.10.2001, alterada pela Portaria nº 12, de 22.01.2002, em que se
institui as Normas Reguladoras de Mineração (NRM), editadas pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM). Atualmente são 22 normas, a NRM nº 20 disciplina os
procedimentos administrativos e operacionais em caso de fechamento de mina e a NRM nº.
21 regula a reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas.
A NRM n° 20 trata especificamente sobre suspensão, fechamento de mina e
retomada das operações mineiras. A referida norma considera fechamento “a cessação
definitiva das operações mineiras” (BRASIL, 2002) e suspensão seria “a cessação de caráter
temporário das operações mineiras” (BRASIL, 2002). Todos os dois procedimentos devem
ser feitos mediante prévia comunicação e autorização do Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).
De acordo com a referida norma, em casos de suspensão das operações mineiras,
“após comunicação prévia, é obrigatório o pleito ao Ministro de Estado de Minas e Energia
em

requerimento

justificativo

caracterizando

o

período

pretendido,

devidamente

acompanhado de instrumentos comprobatórios” (BRASIL, 2002), em que deverá constar o
seguinte:
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a) relatório dos trabalhos efetuados e do estado geral da mina e suas possibilidades
futuras;
b) caracterização das reservas remanescentes, geológicas e lavráveis;
c) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina;
d) planta da mina na qual conste a área lavrada, a disposição do solo orgânico,
estéril, minério, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis;
e) áreas recuperadas e por recuperar;
f) planos referentes a:
I- monitoramento do lençol freático;
II- controle do lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros
controladores;
III- manutenção das instalações e equipamentos;
IV- drenagem da mina e de atenuação dos impactos no meio físico e especialmente o
meio hídrico;
V- monitoramento da qualidade da água e do ar para minimizar danos aos meios
físico, biológico e antrópico e
VI- retomada das operações;
g) medidas referentes a:
I- bloqueio de todos os acessos à mina e, quando necessário, manutenção de
vigilância do empreendimento de modo a evitar incidentes e acidentes com pessoas
e animais e garantir a integridade patrimonial;
II- proteção dos limites da propriedade mineira e
III- desativação dos sistemas elétricos;
h) riscos ambientais decorrentes da suspensão;
i) atualização dos estudos tecnológicos e de mercado dos bens minerais objeto da
concessão;
j) descrição detalhada dos elementos de suporte indicando as suas localizações em
planta e
l) esquema de suspensão das atividades no qual conste:
I- plano sequencial de desmobilização das operações mineiras unitárias e
II- eventuais reforços ou substituição dos elementos de suporte visando facilitar a
ulterior retomada das operações. (BRASIL, 2002, on-line)

Por sua vez, no fechamento de mina também “é obrigatório o pleito ao Ministro de
Estado de Minas e Energia, em requerimento justificativo devidamente acompanhado de
instrumentos comprobatórios” (BRASIL, 2002), após a comunicação prévia ao DNPM e nesta
comunicação deve constar o seguinte:
a) relatório dos trabalhos efetuados;
b) caracterização das reservas remanescentes;
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a
infraestrutura do empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos
mesmos;
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina;
e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas
recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minérios e
rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis;
f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a:
I- sistemas de disposição e de contenção;
II- taludes em geral;
III- comportamento do lençol freático e
IV- drenagem das águas;
g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com
caracterização de parâmetros controladores;
h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros
controladores;
i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com
barreiras os acessos às áreas perigosas;
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j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento
levando em consideração os meios físico, biótico e antrópico;
l) aptidão e intenção de uso futuro da área;
m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre
a estabilidade, controle de erosões e drenagens;
n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil
do empreendimento mineiro e
o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. (BRASIL, 2002, on-line)

Nos termos da NRM-20, em casos de fechamento de mina, necessária se faz a
adoção de um Plano de Fechamento, a fim de traçar as diretrizes que serão tomadas quando
ocorrer o encerramento das atividades minerárias. O referido planejamento deve ser
“atualizado periodicamente, no que couber, e estar disponível na mina para a fiscalização”
(BRASIL, 2002). Ademais, “para toda mina que não tenha plano de fechamento contemplado
em seu Plano de Aproveitamento Econômico – PAE5, a critério do DNPM, fica o seu
empreendedor obrigado a apresentar o referido plano”. Contudo, não se fixa um prazo
determinado, pelo contrário, a referida norma é omissa quanto a este prazo.
Segundo Flores e Lima (2012, p.170), “a NRM 20 é vaga e omissa no que se refere
ao momento para a apresentação do plano de fechamento e aos prazos para análise e
manifestação do Departamento Nacional de Produção Mineral e outros órgãos
governamentais sobre o plano apresentado”.
Ademais, como salienta Ana Lucia Silva Taveira (2003, p. 68), a NRM n°. 20 “não
faz referência à questão da responsabilidade e das garantias que o plano de fechamento será
efetivamente executado; não apresenta as diretrizes para a elaboração do plano de
fechamento; não estabelece vínculo e articulação com o licenciamento ambiental do
empreendimento que ocorre no foro estadual ou municipal, não contempla a participação da
sociedade e não deixa claro quando este documento deve ser elaborado, aprovado, atualizado
e fiscalizado”.
Entretanto, pode-se considerar que ela representa, sim, “um avanço na legislação
brasileira” (TAVEIRA, 2003, p. 68), pois pela primeira vez tratou-se especificamente do
fechamento de mina. Contudo, ela não dá a relevância que a matéria precisa, tratando o
referido assunto de maneira simplificada e tímida, além de deixar diversas lacunas quanto às
responsabilidades da empresa, do governo e da participação da sociedade, bem como no
cumprimento do plano de fechamento e suas diretrizes.
Jardel Carvalho Dias ressalta que:

5

Segundo José Ângelo Remédio Júnior (2013, p. 185) o Código de Mineração de 1967 impõe como um dos
requisitos para a autorização da lavra, a apresentação do plano de aproveitamento econômico, com descrição das
instalações de beneficiamento, conforme dispõe o artigo 38, inciso VI e artigo 39.
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A NRM nº 20 do DNPM não prevê alguns itens para o fechamento tais como
garantias financeiras, consulta pública do plano de fechamento de mina, impactos
socioeconômicos, medidas adotadas para métodos subterrâneos que podem
ocasionar subsidência, medidas de controle da estabilidade dos pilares e das
aberturas subterrâneas, caracterização de estéreis e rejeitos, medidas de prevenção e
controle da formação da drenagem ácida, procedimentos a serem adotados em caso
de um fechamento súbito, indicadores de avaliação do desempenho do fechamento
de mina. Além disso, não exige a apresentação de relatórios e nem estabelece
vistorias periódicas na área para verificação e acompanhamento da situação do
fechamento (DIAS, 2013, p. 83).

A NRM nº 21, também regulamentada pela Portaria nº 237/2001, tem por objetivo
“definir procedimentos administrativos e operacionais em caso de reabilitação de áreas
pesquisadas, mineradas e impactadas” (BRASIL, 2002).
Tal norma define área pesquisada como “toda área utilizada pela atividade de
pesquisa geológica” e caso ocorra dessa área pesquisada não ter seu relatório final aprovado,
ela deverá ser reabilitada conforme a legislação vigente (BRASIL, 2002). A área minerada
seria “toda área utilizada pela atividade mineira, seja a área da própria mina, as áreas de
estocagem de estéril, minérios e rejeitos, de vias de acesso e demais áreas de servidão”
(BRASIL, 2002). Já a área impactada consistiria em “toda área com diversos graus de
alteração tanto dos fatores bióticos quanto abióticos causados pela atividade de mineração”
(BRASIL, 2002)
A mesma norma prevê que, em casos de áreas impactadas, como forma de minimizar
o impacto visual, além de a área ser reabilitada, segundo diretrizes técnicas previamente
submetidas à avaliação do DNPM, deve ser dado a ela um uso futuro, levando-se em
consideração suas aptidões e intenção de uso pós-operacional.
Ademais, no projeto de reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas
deve constar no mínimo os seguintes itens:
a) identificação e análise dos impactos ambientais diretos ou indiretos sobre os
meios físico, biótico e antrópico;
b) aspectos sobre as conformações paisagística e topográfica, observando-se:
I- estabilidade;
II- controle de erosão;
III- drenagem;
IV- adequação paisagística e topográfica e
V- revegetação;
c) programa de acompanhamento e monitoramento;
d) planta atualizada na qual conste a situação topográfica atual das áreas a serem
reabilitadas;
e) aptidão e uso futuro da área;
f) apresentar mapas, fotografias, planilhas e referências bibliográficas e
g) cronograma físico e financeiro do plano de reabilitação. (BRASIL, 2002, on-line)

Desde sua edição, as normas regulamentadoras de mineração sofrem revisões
periódicas, inicialmente realizadas por uma Câmara Permanente de Gestão das NRM e,
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posteriormente, por um Grupo de Trabalho, constituído por representantes do governo, dos
empregadores e empregados que atuam no Setor Mineral brasileiro (FLORES, 2006, p. 154).
Após a publicação das Normas Reguladoras de Mineração, o Departamento Nacional
de Produção Mineral demonstrou interesse em aprofundar o estudo das questões referentes ao
fechamento de mina, e em 29 de janeiro de 2002 publicou a Portaria n. 12, de 22 de janeiro de
2002, do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, que alterou diversos
itens, subitens e alíneas das normas originais, considerando as propostas de correção
apresentadas no Anexo I da Portaria n. 237, de 18 de outubro de 2001, debatidas e
estabelecidas por consenso em reunião do Grupo de Trabalho constituído por representantes
do governo, dos empregadores e empregados que atuam no Setor Mineral. (FLORES, 2006, p.
154).
Ainda, conforme as Portarias nº 375, de 21 de agosto de 2002, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de agosto de 2002, e Portaria nº 002, de 08 de janeiro de 2003,
publicada no Diário Oficial da União de 10 de janeiro de 2003, ambas do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Produção Mineral houve a criação de um Grupo de Trabalho que,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação da referida Portaria no Diário
Oficial da União, deveria elaborar uma proposta de diretrizes governamentais para o Setor
Mineral sobre Desativação de Empreendimento Mineiro, abrangendo:
I) um diagnóstico sobre a situação no Brasil a respeito de:
 minas abandonadas;
 minas com operações suspensas temporariamente;
 minas com pedidos de suspensão temporária ou definitiva;
 minas que já suspenderam definitivamente suas atividades sem terem
apresentado plano de fechamento adequado ao porte do empreendimento;
 projetos de fechamento de mina para empreendimentos em atividade ou em
fase de requerimento de lavra;
 sistemas de disposição de rejeito e estéril face ao projeto de fechamento de
mina;
 áreas mineradas reabilitadas, em fase de reabilitação ou abandonadas;
 outras situações.
II) diretrizes para elaboração de uma proposta de ação integrada de gerenciamento
ambiental, a ser definido e executado pelas empresas que atuam no Setor Mineral,
através de suas associações e entidades respectivas;
III) elaboração de proposta de um Guia Nacional sobre alternativas tecnológicas
aplicadas ao fechamento de mina e outro sobre Gestão de áreas de disposição de
rejeitos e estéril;
IV) um estudo preliminar sobre alternativas de uso para as áreas mineradas, levando
em conta os aspectos técnicos e econômicos envolvidos, bem como o
aproveitamento futuro dessas áreas;
V) um estudo sobre a necessidade de provimento de recursos para fazer face aos
compromissos assumidos no plano de fechamento de mina;
VI) uma análise das legislações, no âmbito federal e estadual, sobre o fechamento de
mina e sistemas de disposição de rejeito e estéril, com sugestões para seu
aperfeiçoamento e divulgação;
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VII) sugestões para o estabelecimento de parcerias entre instituições
governamentais, bem como entre as empresas de mineração e suas entidades,
envolvendo universidades e centros de pesquisa.
O artigo segundo da Portaria 375/2002 enumera os integrantes do Grupo de
Trabalho:
I) dois representantes titulares e respectivos suplentes do Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM, sendo um dos quais, seu Coordenador Executivo;
II) um representante titular e um suplente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
III) um representante titular e um suplente do Departamento de Segurança e Saúde
no Trabalho – DSST;
IV) um representante titular e um suplente do Centro de Tecnologia Mineral –
CETEM;
V) um representante titular e um suplente do Instituto Brasileiro de Mineração –
IBRAM;
VI) um representante titular e um suplente da Associação Nacional de Empresas
Produtoras de Agregados para a Construção Civil – ANEPAC;
VII) um representante titular e um suplente da Associação Brasileira da Indústria de
Rochas Ornamentais – ABIROCHAS
VIII) um representante titular e um suplente da Indústria de Águas Minerais –
ABINAM;
IX) um representante titular e um suplente do Sindicato Nacional da Indústria
Cimenteira – SNIC. (FLORES; LIMA, 2012, p. 173-174)

No ano de 2003, foi publicada a Portaria nº 002/03 dando nova redação ao art. 1º da
portaria anterior, aperfeiçoando seu conteúdo e suas diretrizes. Entretanto, com a posse do
novo governo e do novo diretor do DNPM, o grupo de trabalho foi suspenso e até hoje suas
atividades não foram retomadas (FLORES; LIMA, 2012, p. 176).
Em 2011, a Presidente Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional de Mineração 2030,
que trata das diretrizes a serem traçadas para a mineração, com o objetivo de “nortear as
políticas de médio e longo prazos que possam contribuir para que o setor mineral seja um
alicerce para o desenvolvimento sustentável do País nos próximos 20 anos”. (SOUZA, J.;
SOUZA, M., 2011, p. 14-15). O plano diz que, em relação ao fechamento de mina, será feita a
seguinte abordagem:
O marco legal para o fechamento de mina no Brasil atualmente está embasado na
Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 2º e Decreto nº 97.632, de 1989, e
na Norma Reguladora da Mineração nº 20, sendo insuficientes para dar conta da
complexidade do tema. Limitada e focada apenas na recomposição física da área
degradada, a legislação desconsidera aspectos socioeconômicos e não disciplina
adequadamente como deve ser o monitoramento das variáveis de controle ambiental
e socioeconômico. (BRASIL, 2011, p. 63).

Contudo, em que pese o reconhecimento da insuficiência de uma legislação mais
específica, efetiva e estratégica, de maneira a apresentar programas, meios e medidas mais
estruturantes, para que o fechamento de mina seja respeitado e cumprido, não foi traçada
nenhuma diretriz concreta. Ao contrário do que foi afirmado por seus defensores, o Plano
Nacional de Mineração 2030 não traz nada de novo, quando o assunto é fechamento de mina.
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Hoje o referido assunto é um desafio tanto para a geologia, mineração e
transformação mineral, vez que “cada mina tem suas particularidades, requerendo que os
projetos de fechamento enfrentem os seus próprios desafios técnicos e socioeconômicos”
(BRASIL, 2011, p. 63), porém não se vislumbra nenhum tipo de procedimento adequado e
viável que se possa adotar para conter este desafio.
Outro ponto que merece destaque é que a mineração no Brasil está ampliando a
escala de produção e se expandindo para regiões mais remotas, com ecossistemas ainda
íntegros e condições socioculturais frágeis, como os casos do Pantanal e da Amazônia. Esses
biomas apresentam condições climáticas, geomorfológicas, hídricas, ecossistêmicas e
socioeconômicas diferenciadas das regiões que originariamente desenvolveram as tecnologias
que prevalecem na indústria extrativa (BRASIL, 2011, p. 63).
Por esse motivo, se justificaria ainda mais a previsão de medidas mais contundentes
a serem adotadas para o encerramento das atividades, haja vista que, em face dos biomas em
que a mineração foi inserida e nos que já existia, só leis mais eficazes podem resolver
problemas, como fechamento prematuro, abandono de áreas mineradas, passivo ambiental,
tão comuns de ocorrer Brasil afora.
Como já mencionado, o atual Código de Mineração foi promulgado em 1967 e
retrata a conjuntura política e econômica da época em que foi criado. De lá para cá, houve
mudanças, uma nova realidade do país foi criada e a mineração modernizou-se, assim como
os demais setores que regem a economia brasileira.
Junto com essas modernizações foram criados instrumentos regulatórios com o
intuito de normatizar as atuais regras, que não estavam previstas no Código de Mineração, de
modo a proporcionar um retorno mais justo dos resultados da mineração para toda a
sociedade. Contudo, a mineração brasileira necessita de um Novo Código, mais bem
estruturado e atualizado, sobretudo no que se refere à questão do fechamento de mina.
Em junho de 2013 foi encaminhado ao Congresso Nacional, pela presidente Dilma
Rousseff, o Projeto de Lei nº 5.807/2013, que trata do Novo Marco Regulatório da
Mineração. A Câmara Federal criou uma Comissão Especial para analisar o referido Projeto
de Lei, presidida pelos então deputados Gabriel Guimarães e Leonardo Quintão, este último o
relator. Como relator, ele tem a prerrogativa de realizar audiências públicas pelo país, colher
informações e conferir maior amplitude à discussão.
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Durante o lançamento do marco regulatório, a presidente Dilma Rousseff declarou
que:6
O Marco Regulatório da Mineração, que hoje apresentamos à sociedade brasileira,
propõe também a competição sem imposições arbitrárias, sem desrespeitar direitos,
sem intervenções que contrariem a lógica desse mercado, propomos um ambiente de
maior competitividade e de melhor aproveitamento das riquezas minerais do país.
O Marco da Mineração respeita o atual ordenamento jurídico que exige regras
licitatórias objetivas e transparentes, tem a histórica qualidade de acabar com a
especulação improdutiva, sem investimentos e inaugurar uma era de relações
profissionais mais eficientes, mais competitivas num setor da economia tão
importante para o Brasil.

Contudo, ao contrário do que se esperava, o novo marco regulatório da mineração
deixou de lado a questão dos encerramentos das atividades minerárias, não mencionando em
momento algum qualquer regulamentação e/ou normatização de um bom plano de fechamento
de minas.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), dentre as propostas
incluídas no Novo Marco Regulatório estão: a criação do Conselho Nacional de Política
Mineral e a Agência Nacional de Mineração e também mudanças na outorga de título mineral
garantindo melhor acompanhamento, fiscalização e gestão pelos órgãos reguladores. Outra
importante decisão é a participação federativa na fiscalização e gestão dos recursos minerais
que constam no artigo 23 da Constituição Federal.
Além dessas propostas, a discussão maior está em torno de dois itens do relatório
apresentado à comissão mista, que fará a análise prévia da proposta: o restabelecimento do
“direito de prioridade”, ou seja, quem pede primeiro, ganha o direito de pesquisar e explorar a
jazida; e o outro item refere-se a definição de alíquotas fixas para a Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), mais comumente conhecida como royalties
da mineração.
Desse modo, verifica-se que o marco regulatório da mineração aborda questões
econômicas da exploração mineral, deixando de lado o aspecto ambiental e social que envolve
a atividade minerária. No entanto, ele tem muito a contribuir para o setor mineral, haja vista
que se houver um direcionamento para a adoção de medidas minimizadoras desde o início da
atividade minerária, muitos problemas que hoje ocorrem e que desencadeiam tantos outros
problemas com gravidade acentuada, poderiam ser evitados. Como afirma Roberto Bráulio

6

Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante cerimônia lançamento do Marco Regulatório da
Mineração
Brasília/DF.
Disponível
em:
<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-oplanalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durantecerimonia-lancamento-do-marco-regulatorio-da-mineracao-brasilia-df >. Acesso em: 25 mar. 2015.
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Guimarães (2012, p. 02) “o entusiasmo e a ostentação que circundam a abertura de uma nova
mina, geralmente, não estão presentes quando ocorre seu fechamento”.
Nesse sentido, o Brasil deve procurar se alinhar com as recentes tendências
internacionais ligadas à mineração, e seguir as experiências de países como Canadá, Estados
Unidos e Austrália, que já tem um sistema jurídico avançado sobre o tema.
Como bem coloca Poveda,
Um país com a vocação mineira que o Brasil possui e com a necessidade real de
crescimento econômico, requer uma norma geral e específica que garanta a
soberania nacional (art. 170, inc. I da CF), que atenda ao interesse nacional (art. 176,
§ 1º da CF) e a defesa e preservação nacional dos recursos naturais (art. 94, incisos
III e IV da CF), com vistas a garantir o desenvolvimento sustentável à
independência nacional e a defesa do Estado democrático em todas as etapas do
empreendimento minerário, desde a sua concepção até a sua desativação (POVEDA,
2006, p. 133).

Face a essa ausência de uma legislação específica federal que discipline sobre a
matéria, Flores e Lima (2012, p. 178) apontam que devido à
[...] ausência inicial de diretrizes gerais na órbita federal, a matéria ambiental
começou a receber tratamento legal através das legislações estaduais, mediante a
edição, pelos Estados-Membros, de normas de política ambiental regionais,
promulgadas com base na competência supletiva que lhes fora conferida pela
Emenda Constitucional n. 1, de 1969, para legislar sobre a tutela do meio ambiente.
Assim, foram promulgadas normas ambientais estaduais, como a de São Paulo (Lei
n. 997/76 e Decreto n. 8.468/76); Alagoas (Lei n. 4.090/79); Santa Catarina (Lei n.
5.793/80); Minas Gerais (Lei n.7.772/80); Bahia (Lei n. 3.858/80); e a do Rio
Grande do Sul (Lei n. 7.488/81)
Constata-se que a matéria fechamento de mina vem recebendo idêntico tratamento,
isto é, na ausência de uma legislação federal que regulamente o assunto, os EstadosMembros vêm inserindo o tema na sua legislação de proteção ambiental e propondo
outros mecanismos que garantam o completo, correto e seguro fechamento das
minas em exaustão ou abandonadas, como o demonstram os parágrafos seguintes.

Tendo em vista a ausência de regulamentação federal mais efetiva sobre o assunto e
devido ao grande número de empreendimentos minerários em Minas Gerais, a Resolução
Normativa nº 60, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) instituiu um grupo de
estudo com objetivo de auxiliar o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) na
elaboração de uma Deliberação Normativa em abril de 2008. Essa Deliberação teria como
propósito definir requisitos técnicos para elaboração do Plano de Desativação de
Empreendimento Mineiro e consequente emissão de certidão de sua aprovação pelo COPAM;
a referida resolução foi promulgada no mesmo ano, denominada de Deliberação Normativa
COPAM nº 127.
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Para que se possa compreender melhor os impactos decorrentes do encerramento das
atividades minerárias, mister se faz conhecer as etapas de vida de uma mineração e sua
relação com o fechamento de mina, vez que elas estão diretamente relacionadas com os
impactos que podem ocorrer em qualquer uma dessas fases e não somente quando se
finalizam as atividades minerárias. Em seguida, os tipos de fechamento de mina serão
descritos para que depois se discorra sobre seus impactos.
5. 1 Ciclo de vida da mina e sua influência nas fases do fechamento de mina
O período de vida de uma mina é variável, podendo não durar quase nada ou
décadas, o que depende de diversos fatores, tais como: recursos geológicos daquela área a ser
lavrada, das técnicas utilizadas naquela lavra; fatores econômicos, sociais, condições de
mercado para aquele mineral que está sendo explorado naquela mina, condições da substância
mineral e se apresentam uma boa qualidade, dentre outros tantos requisitos.
Mas, independentemente de sua durabilidade, a atividade minerária tem um caminho
a seguir, previamente estabelecido, que se denomina de “ciclo de vida de uma mina” que é
composto pelas etapas descritas a seguir 7:
O estudo de viabilidade trata-se de uma série de análises que serão feitos para
verificar a probabilidade de abertura do empreendimento minerário. Nessa fase uma série de
requisitos deve ser preenchida e dentre esses requisitos detalhar a etapa inicial de uma mina,
que compreende a exploração, estudos de previabilidade, desenvolvimento de rotas de
processo e estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, tendo como finalidade
descrever qualitativa e quantitativamente o depósito mineral (SÁNCHEZ; SILVASÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 42).
Essa etapa é conduzida para determinar o potencial do desenvolvimento do depósito
mineral e a escala de produção, (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 42) de
modo a buscar a análise da qualidade mineral daquela área a ser minerada, bem como

7

Para Oliveira Júnior (2001, p. 38-44) as fases da mineração e da desativação são conjuntas e
interligadas e coloca as seguintes fases: pré-desativação; descomissionamento; fechamento; manutenção e pósfechamento. Flávia Andrade Nóbrega (2007, p.28-29) também segue este entendimento.
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verificar se os aspectos técnicos, ambientais e socioeconômicos são favoráveis para a
instalação de um empreendimento minerário.
Essa fase também é essencial para a verificação da “exploração, abertura, explotação
e fechamento de uma mina e seus impactos” (ALMEIDA, 2006, p. 09), porque é nessa etapa
que também podem-se garantir meios eficazes para a minimização dos impactos advindos da
atividade minerária bem como de se planejarem meios eficazes para minerar de maneira
sustentável. Como bem salienta Flores e Lima:
[...] quando realizado ainda na fase inicial dos estudos de viabilidade econômica, o
planejamento do fechamento da mina possibilita a identificação antecipada dos –
senão todos, pelo menos da maioria – impactos negativos que poderão advir do
projeto, não só durante a sua vida útil, mas também após o encerramento da sua fase
produtiva. (FLORES; LIMA, 2012, p. 62).

Na etapa de implantação comumente são realizados os procedimentos que
desenvolverão a atividade minerária. Esses procedimentos consistem na realização de
atividades de construção e de preparação da mina e da infraestrutura necessária, incluindo
ainda a aquisição de terras e a execução de programas compensatórios face aos danos
causados ao meio ambiente. (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 42).
A implantação da atividade minerária deve ser feita de maneira eficiente, com a
adoção de procedimentos para que a mineração se consolide naquela área, de maneira a se
evitar que fechamentos prematuros ou suspensões temporárias ocorram e, por consequência,
minas sejam abandonadas, deixando um enorme passivo e uma área pendente de recuperação
para o governo e comunidades.
A etapa da produção pode contemplar expansões, mudanças de processo, novas
atividades de pesquisa mineral e a gestão do empreendimento (SÁNCHEZ; SILVASÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 42). Trata-se da administração da atividade minerária para que
entraves e inconvenientes não ocorram, e impactos diretos e indiretos da atividade minerária
não desencadeiem também impactos econômicos, sociais e ambientais.
Por fim, a desativação8 é o período que tem início pouco antes do término da
produção mineral (encerramento), preparando para o fechamento definitivo das atividades
minerárias. Esta etapa se conclui com a remoção de todas as instalações desnecessárias e a
implantação de medidas que garantam a segurança e a estabilidade da área, incluindo a
recuperação ambiental e programas sociais (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ; NERI, 2013, p.
42).

8

Os autores e guias que abordam este assunto adotam o termo desativação, são: REIS; BARRETO, 2001;
SÁNCHEZ, 2001 e o Kit de ferramentas: Planejamento para o Fechamento Integrado de Mina (2009).
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Como bem ressalta Flores (2006, p. xxv), a desativação e/ou fechamento de mina
“insere-se como uma nova fase na vida do projeto de mineração”, visto que se procura reduzir
ou eliminar o passivo oriundo do encerramento das atividades produtivas do sítio. Sob todos
os seus aspectos e devido às recentes demandas ambientais, sociais e econômicas da
sociedade, o fechamento de mina vem sendo tratado como mais uma fase do ciclo de vida de
uma mina.
Verifica-se que nessa etapa pode ocorrer a desinstalação de algumas estruturas de
tratamento e beneficiamento do minério, com a retirada de galpões, linhas férreas, unidades
de apoio que possivelmente serão vendidas ou transferidas para outras minas, pertencentes
àquela empresa minerária. Um exemplo disso é o caso de fechamento da mina da Mutuca, em
que toda a sua estrutura da mina foi transferida para a Mina de Capão Xavier, ambas
localizadas em Nova Lima/MG. Segundo Flores e Lima (2012, p. 211),
[...] devido à proximidade da Mina de Capão Xavier com a Mina de Mutuca
(aproximadamente 3 Km), cuja exaustão ocorreu no ano de 2001, todo o minério
será tratado na usina de beneficiamento de Mutuca, enquanto todo o material estéril
de Capão Xavier e o rejeito da usina de beneficiamento de Mutuca serão utilizados
na recomposição topográfica da cava da última mina.

Os fatores para a desativação da mina não se limitam ao esgotamento dos recursos
minerários. De acordo com Luís Enrique Sánchez (2001, p. 46), observa-se que “com maior
frequência trata-se muito mais de uma exaustão econômica e não física das reservas de
minério, embora haja algumas notáveis exceções de minas que tem funcionado durante
séculos”. Ele ainda ressalta que outros fatores fazem com que haja o encerramento antecipado
da atividade minerária, tais como:
· a quantidade conhecida de minério remanescente, ou o seu teor, é insuficiente para
permitir a extração dentro de uma margem de rentabilidade aceitável para o
investidor;
· flutuação de preços dos minérios, principalmente os fixados internacionalmente,
como o da maioria dos metais;
· mudanças tecnológicas nas indústrias consumidoras e de transformação de bens
minerais, que passam a exigir minérios com determinadas especificações
tecnológicas necessárias para o fornecimento, que atendam às exigências do
mercado, mas que não são suportadas pelo empreendedor;
· questões ambientais que podem reduzir o mercado de determinado tipo de minério,
como por exemplo, o amianto;
· problemas gerenciais;
· falta de investimento em modernização das instalações leva à perda de
competitividade da empresa face a seus concorrentes;
· relacionamento com a comunidade, principalmente em minas localizadas próximo
a zonas urbanas;
· valor imobiliário do terreno onde se situa a mina pode ser maior que a receita
auferida pela explotação do minério. (SANCHEZ, 2001, p.46-48).

Por tais motivos, a tendência atual é que as discussões sobre o fechamento de mina
sejam incorporadas nos estágios iniciais do empreendimento, devendo ser consideradas já nos
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estudos de viabilidade econômica, traçando metas e diretrizes para quando se chegar a etapa
final não haja qualquer inconveniência.
Há ainda muita resistência por parte dos empreendedores, tendo em vista os custos
envolvidos. Nesse sentido, procura-se mostrar que o fechamento de mina é um “processo que
acompanha toda a vida produtiva do empreendimento mineiro” (FLORES; LIMA, 2012, p.
48)9. Além disso, deve-se ressaltar que esse processo há de ser feito paulatinamente no
decorrer da atividade minerária. Tal processo é, então, desenvolvido em 04 fases, interligadas
entre si: descomissionamento, reabilitação, monitoramento e/ou manutenção da mina e pósfechamento.
Como já mencionamos no capítulo anterior, o descomissionamento é um processo de
transição entre a paralisação das atividades de produção e o fechamento definitivo do
empreendimento mineiro. Este termo deriva de decommissioning, que era o termo utilizado na
área nuclear, e tinha como significado “desativação programada” e com o passar dos anos,
passou a ser utilizado na mineração. (FLORES; LIMA, 2012, p. 64).
Na mineração, o termo descomissionamento vem sendo empregado como substituto
da quarta operação unitária da lavra, o reclayming, abrangendo tudo o que ela se propõe, além
de introduzir um novo componente, este já moderno, que é o da minimização de efluentes
nocivos ao meio ambiente. Ou seja, a desativação da mina passou a ser preocupação e ponto
necessário já no próprio projeto de lavra, vindo a se constituir em importante paralelo para o
atingimento das tecnologias de prevenção da poluição. (LUZ; DAMASCENO, 1996, p. 04).
Por sua vez, a próxima fase de reabilitação apresenta-se como “processo através do
qual são reparados os impactos da mineração sobre o meio ambiente” (FLORES; LIMA,
2012, p. 65). Nesse processo, são realizadas atividades de reparação dos impactos provocados
pela atividade minerária bem como realização de trabalhos de recuperação da área que foi
degradada pela atividade minerária. Além do mais, essa fase tem a finalidade de preparar
aquela área para um uso sustentável futuro.
Este processo de reabilitação é exigido em alguns países, como na província de
Queensland, na Austrália e de Quebéc, no Canadá, antes do início da instalação do
empreendimento minerário, devendo as empresas de mineração serem submetidas à

9

Alguns autores como José Baptista Oliveira Júnior (2001), Flávia Andrade Nóbrega (2007), José Cruz do
Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012) e Jardel Carvalho Dias (2013) entendem que o processo de
fechamento de mina compreende as etapas de descomissionamento, desativação, reabilitação, monitoramento e
manutenção e pós-fechamento e que muitas vezes se confundem como o ciclo de vida de uma mina.
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aprovação de um plano de recuperação do sítio mineiro e também a critérios de avaliação do
sucesso de uma reabilitação (FLORES; LIMA, 2012, 66-67).
Entretanto, no Brasil, a reabilitação da área não tem um momento pré-definido. Em
alguns empreendimentos ocorre quando de sua desativação e outras por meio do plano de
recuperação de área degradada (PRAD). Esse plano refere-se ao conjunto de atividades que
devem ser feitas naquela área em que ocorreu a atividade minerária, de maneira que ela seja
recuperada e que o sítio degradado possa ser utilizado futuramente.
Nesse sentido, a fase de reabilitação deve ocorrer o quanto antes, de modo que se
minimizem os danos. Com o início imediato da reabilitação e recuperação, verifica-se que
haverá uma redução dos custos, podendo em alguns métodos de lavra “conjugar em paralelo
as atividades de lavra com as atividades de reabilitação ambiental e fechamento de mina,
tornando possível diluir os custos ao longo da vida da mina, evitando que a maior parte dos
dispêndios ocorra na etapa final da vida útil da mina”. (DIAS, 2013, p. 67).
Já a fase de monitoramento e manutenção compõe-se de ações e cuidados
imprescindíveis em pontos específicos para a garantia da segurança e qualidade ambiental,
por um determinado tempo. É nessa fase que o plano de fechamento de mina se torna
imprescindível, visto que deve ser executado de maneira que não ocorra qualquer tipo de
impacto naquela área minerada. O monitoramento e a manutenção da área visam demonstrar a
eficiência das medidas adotadas e o grau de sucesso do fechamento, com a restauração da
área, podendo seu tempo variar de mina para mina, haja vista que cada mina possui uma
demanda específica, definida pelas suas especificidades técnicas e características físicas.
Essa etapa deve ser reavaliada periodicamente a fim de ser mensurada a eficácia na
aplicação dos programas, instrumentos e tecnologias aplicadas, eis que estas estão em
constante evolução. A resposta das estruturas existentes da mina deve ser atualizada também
quanto à segurança e qualidade ambiental. Nesta etapa ainda é relevante uma avaliação das
atividades e programas de reabilitação, para verificar: se as estruturas da mina foram retiradas
corretamente e não há mais nada ali; se há segurança para a comunidade local que habita o
entorno da mina; se as condições dos lençóis freáticos são favoráveis e não há qualquer tipo
de contaminação, drenagem ou oxidação; quais são as condições das barragens e/ou rejeitos
tóxicos, dentre outros fatores que evitem a ocorrência de danos ou impactos negativos sobre o
meio ambiente.
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Por fim, o pós-fechamento10 é o período após a completa implementação das
medidas de desativação, no qual são executadas ações como monitoramento, manutenção,
cuidados temporários ou permanentes e programas sociais, visando a atingir os objetivos de
fechamento. (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 42)
Para Flores e Lima (2012, p.74), “o pós-fechamento tem início no momento em que a
propriedade mineira está pronta para reassumir seus papéis social e ambiental, com a
implantação do uso pós-mineração previamente definido”. Essa etapa se caracteriza pelo
momento em que a área minerada encontra-se reabilitada e pronta para receber um novo uso,
assumindo novo papel sociocultural, econômico e ambiental (ACCIOLY, 2012, p.76) e que
está em conformidade com as regras estabelecidas pelos órgãos ambientais.
Nesta fase e/ou etapa, a área minerada foi recuperada e alcançou sua estabilidade
física e química, não representando ameaça para a segurança e a saúde pública; o plano de
fechamento foi executado com êxito e o titular da concessão de lavra se isenta de
responsabilidades sobre a área. Um uso futuro para área, caso seja possível, deverá ser
acordado previamente entre os responsáveis pela empresa, comunidade, município e órgãos
reguladores. (FLORES; LIMA, 2012, p. 74).
5. 2 Tipos de fechamento de mina
Como visto, durante o ciclo de vida de uma mina podem ocorrer algumas
dificuldades até se chegar ao seu fechamento, com fatores inesperados, haja vista que o ciclo
de vida de uma mina não é linear. Ocorrem fechamentos de minas prematuros ou até mesmo a
suspensão temporária da atividade minerária, vez que na maioria dos casos a mineração não
cessa suas atividades pela simples esgotabilidade dos recursos minerais, mas por fatores
diversos, como foi analisado anteriormente neste capítulo. Verifica-se que, em grande parte
dos casos, as minas de grande porte terão um fechamento programado, face as condições da
mina e do mineral ali presente.
5.2.1 Fechamento de mina programado
O Fechamento de mina programado é “aquele baseado na exaustão do minério,
segundo um plano de lavra preestabelecido e de acordo com o estipulado em um Plano de
10

Para uns é uma etapa do ciclo de vida da mina e para outros uma fase do fechamento de mina. No presente
trabalho, será considerado como uma fase da desativação do empreendimento minerário.
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Fechamento” (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 74), devendo ser atualizado
periodicamente.
Trata-se do fechamento natural de uma mina. O que se espera normalmente quando
se inicia um empreendimento minerário, é que todas as fases do ciclo de vida de uma mina
aconteçam e que finalmente ocorra a desativação.
Atualmente, existem guias de planejamento para que ocorra o fechamento
programado de uma mina, como por exemplo, os Australian and New Zealand minerals and
energy council e o International council on mining & metals. Planning for integrated mine
closure: toolkit, sendo este último inclusive traduzido para o português pelo Instituto
Brasileiro de Mineração e utilizado no Brasil por empresas de mineração, auxiliando no
planejamento do fechamento de mina.
5.2.2 Fechamento de mina prematuro
O fechamento prematuro é aquele que ocorre antes da data prevista no Plano de
Fechamento. Trata-se de um tipo de fechamento inesperado e muito frequente na mineração.
Os motivos que conduzem a esta situação podem ser os seguintes:
(1) queda dos preços das matérias primas minerais;
(2) redução do mercado para determinados bens minerais por razões de saúde (como
o amianto) ou por competição com outros bens;
(3) acidentes ou incidentes de operação, como rupturas de barragens de rejeitos ou
desmoronamento de escavações subterrâneas;
(4) decisões empresariais decorrentes de venda de ativos, fusões ou aquisições ou
mudança de composição acionária;
(5) eventos externos extremos decorrentes de processos geológicos, atmosféricos ou
mudanças climáticas;
(6) mudanças de políticas governamentais, como aumento de impostos, decisões
administrativas motivadas por pressão da comunidade ou decisões judiciais;
(7) conhecimento geológico insuficiente acerca da jazida;
(8) erros de projeto que causem dificuldades operacionais ou custos elevados;
(9) fraude ou outras práticas comerciais ilícitas. (SÁNCHEZ, 2011, p. 119).

Muitos desses motivos elencados independem de controle por parte das empresas,
que na maioria das vezes são surpreendidas com situações que levam a esta situação de
fechamento inesperado de suas atividades minerárias.
Entretanto, independentemente de as empresas estarem ou não preparadas para este
tipo de situação, deve-se adotar desde o início do ciclo de vida de uma mina um plano que
abranja esta possibilidade, a fim de que situações degradantes ao meio ambiente e impactos
culturais, sociais e econômicos sobre as comunidades que habitam o entorno da mina sejam
evitadas.
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Uma das formas de preparação da empresa para a eventualidade de fechamento
prematuro é a elaboração de um Plano de Contingência, em que são descritas as medidas a
serem tomadas para que acidentes e a paralisação da produção (suspensão temporária) não se
transformem em obstáculos para se atingir os objetivos de fechamento. (SÁNCHEZ; SILVASÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 75).
5.2.3 Suspensão Temporária
A suspensão temporária ocorre quando, por algum motivo, a empresa decide
paralisar a produção, com expectativa de retomá-la em um futuro previsível. As razões que
levam uma empresa de mineração a suspender a produção em uma mina são várias e podem
ser de natureza econômica, mercadológica, logística ou técnica. (SÁNCHEZ; SILVASÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 44)
O caso da Mina Ravensthorpe, situada no sudoeste da Austrália, ilustra bem os
motivos que ensejam a suspensão temporária de uma mina:
A crise econômica que teve início em setembro de 2008 afetou severamente os
preços das matérias-primas. Alguns metais, em particular, tiveram sua cotação
internacional bastante reduzida. Em consequência, minas fecharam em várias partes
do mundo. Uma delas foi a mina Ravensthorpe, que teve suas atividades suspensas
em janeiro de 2009, menos de um ano depois de ter sido aberta (maio de 2008).
Depois de um investimento de 2,2 bilhões de dólares australianos, a empresa BHP
vendeu a mina de níquel laterítico por 340 milhões para a empresa canadense First
Quantum Minerals, que assumiu o controle do sítio em fevereiro de 2010,
programando o reinício das atividades para 18 meses depois dessa data.
Tecnicamente a mina Ravensthorpe está com suspensão temporária por período
indeterminado (ou cuidado e manutenção), o que significa que a empresa continua
responsável pelo sítio, executando ações de manutenção e garantindo a segurança. A
venda da mina significa que a nova proprietária assume essa responsabilidade.
Porém, os impactos socioeconômicos independem. (SÁNCHEZ, 2011, p. 120)

Em caso de suspensão temporária, há a necessidade da participação efetiva da
empresa que suspendeu a atividade a fim de verificar se as instalações da mina estão
adequadas e nas exatas situações em que foram deixadas, se não há nenhum risco de
contaminação do lençol freático, causando poluição e danos aos rios que circulam pela região,
se a barragem de rejeitos está em plenas condições, etc. A manutenção da mina tem que ser
feita periodicamente e, caso não ocorra a retomada das atividades seja pela empresa minerária
dona do empreendimento ou por outra, há a configuração de fechamento prematuro.
De acordo com Flores e Lima (2012, p. 56),
A retomada da produção pode ocorrer através de outra empresa, que assume os
direitos de aproveitamento econômico da área para a exploração da mesma
substância mineral ou de outra, distinta daquela extraída pela empresa original. Mas
pode, também, se concretizar através da mesma empresa, para a mesma substância
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mineral, quando a paralisação ocorre, por exemplo, em função de problemas técnico
operacionais ou em razão de oscilações de preço do produto nos mercados nacional
ou mundial.

Nesse tipo de fechamento de mina é também imprescindível que haja um plano
contingencial para o fechamento da atividade minerária, mesmo que temporário, haja vista
que não se sabe qual será o tempo de espera real e quais os complicadores que ocorrerão neste
período. Como foi abordado no capítulo anterior, a NRM nº 20 define procedimentos
administrativos e operacionais para a suspensão das atividades minerárias.
Ademais, o Código Minerário de 1967 prevê em seu artigo 58 o seguinte:
Poderá o titular da portaria de concessão de lavra, mediante requerimento justificado
ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra, ou
comunicar a renúncia ao seu título.
§ 1º Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos
trabalhos efetuados e do estado da mina, e suas possibilidades futuras.
§ 2º Somente após verificação "in loco" por um de seus técnicos, emitirá o DNPM
parecer conclusivo para decisão do Ministro das Minas e Energia (BRASIL, 1967,
on-line).

Concedida a suspensão temporária dos trabalhos de lavra, preceitua o Código de
Mineração a obrigação do titular da concessão de manter a mina em bom estado, de modo a
permitir a retomada das operações, sob pena das sanções previstas no capítulo próprio do
mesmo instrumento legal. (FLORES; LIMA, 2012, p. 57).
Ademais, um dos fatores que mais causa preocupação em caso de suspensão
temporária ou fechamento prematuro de mina refere-se ao abandono de minas, tendo em vista
que tal fato perdurou por muito tempo em nossa história da mineração sem qualquer tipo de
atenção, o que desencadeou impactos expressivos sobre o meio ambiente, sobre o entorno da
área com influência, sobretudo nas populações que habitavam o lugar.
Entretanto, mesmo hoje havendo uma maior preocupação ambiental em relação a
esta questão, haja vista que problemas relativos à mineração não são mais tolerados, verificase a existência de muitos casos de abandono de minas no exterior, como se pode verificar na
Austrália, Canadá e Estados Unidos, que possuem hoje um dos maiores passivos relativos a
abandono de minas e no Brasil, em especial relativos a empreendimentos minerários de
pequeno porte.
Para se ter uma ideia de que mesmo havendo uma preocupação com o abandono de
mina, ainda há inúmeros casos de minas abandonadas, tem-se aqui no Brasil, um caso atual,
que é o da mina Jazida de Pirita, em Ouro Preto/MG, que funcionou durante os anos de 1930
a 1967, quando foi desativada; ela foi considerada como uma das melhores jazidas de pirita
no Brasil. Essa mina foi explotada com o objetivo de atender à demanda por ácido sulfúrico,
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para fabricação de explosivos, da Fábrica Presidente Vargas em Piquete/SP. Ocorre que esta
mina foi abandonada e tem, como principais passivos ambientais, a instabilidade das encostas
e a geração de drenagem ácida. Atualmente, o local tem sido utilizado para lançamento
clandestino de entulho na área o que contribui para o aumento do impacto ambiental e ainda
não se sabe qual será a destinação a ser dada a ela (MORAES; SILVA; LIMA, 2011, p. 213).
Diante deste caso e tantos outros, verifica-se que é necessário adotar medidas legais
que visem minimizar os impactos que podem ser causados pelas minas abandonadas. No
Brasil não há norma ou dispositivo federal específico sobre a questão relativa a abandono de
minas. Em Minas Gerais, existe a Deliberação Normativa COPAM nº. 145, de 18 de
dezembro de 2009 (MINAS GERAIS, 2009), que dispõe sobre a declaração de informações
relativas à identificação e classificação de áreas mineradas abandonadas no Estado de Minas
Gerais. Essa norma tem por objetivo cadastrar as áreas abandonadas. O cadastro é feito pelos
técnicos, a partir da disponibilização do respectivo formulário eletrônico pela FEAM, que
pode ser realizado em qualquer período do ano.
Isso já é um avanço em termos de normatização para as questões relativas a
abandono de minas, entretanto, é uma norma ainda muito tímida. O Poder Público Estadual
vem tentando minimizar a situação do abandono de minas pelas empresas de mineração, o que
ainda não é o suficiente. É imprescindível se planejar e traçar diretrizes que visam fazer um
plano de fechamento adequando a cada tipo de mina, como será abordado nos itens a seguir,
de maneira que situações de abandono, fechamentos prematuros e suspensões temporárias de
minas não ocorram com frequência e, caso aconteçam, sejam facilmente resolvidos por parte
do órgão ambiental.
Em 2011, a FEAM publicou um inventário de áreas impactadas pela mineração do
Estado de Minas Gerais, em que se criou o projeto “Gestão de Áreas Impactadas pela
Mineração”, tendo como finalidades básicas o levantamento das áreas impactadas pela
atividade mineira no Estado de Minas Gerais e a propositura de diretrizes para a diminuição
do passivo ambiental durante a execução das atividades e quando da paralisação ou
desativação do empreendimento (MINAS GERAIS, 2011, p. 06).
Nesse inventário, foram realizados levantamentos sobre quais seriam as áreas
impactadas pelas minerações detentoras de Autorização Ambiental de Funcionamento
(AAF)11, uma vez que o órgão ambiental do estado de Minas Gerais não possuía informações

11

A Autorização Ambiental de Funcionamento é um ato administrativo que autoriza o funcionamento de
atividades cujos impactos ambientais não são, por definição, significativos para pôr em marcha processos de
licenciamento junto os órgãos estaduais, exigindo que o responsável legal pelo empreendimento assuma,
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detalhadas sobre referidas áreas. Desse modo, “foi realizada uma consulta no SIAM
considerando o período de janeiro de 2005 a julho de 2011 para verificar quantas AFF foram
concedidas pelas SUPRAMs. O número total de AFFs concedidas para empreendimentos
minerários neste período foi de 2834” (MINAS GERAIS, 2011, p. 24), porém, “apenas 13%
dos empreendimentos com AFFs concedidas pelo órgão ambiental de Minas Gerais
realizaram o cadastro de áreas impactadas pela mineração” (MINAS GERAIS, 2011, p. 27) de
modo que o trabalho realizado pelo órgão ambiental ficou prejudicado.
Já em relação as áreas abandonadas, o estudo mostrou que “apenas uma área foi
cadastrada completamente e não continha todas as informações que possibilitasse sua
classificação conforme a DN 145/2009” (MINAS GERAIS, 2011, p. 37). Dessa forma, não
pôde-se constatar quantitativamente quais seriam as áreas impactadas e abandonadas pela
mineração, o que desencadeia em um grande problema, que tem consequências relevantes
quanto do processo de fechamento de mina.
5. 3 Planejamento do fechamento de mina
Por se tratar de uma atividade em que a finitude é certa, há a necessidade de se
planejar encerramento da atividade minerária desde sua concepção, de maneira a se verificar e
avaliar onde os impactos relativos ao fechamento de mina se iniciam e desse modo tomar
medidas que procurem evitar a ocorrência desses problemas, tais como: passivos que são
deixados; minas que são abandonadas, sem que seja tomada qualquer tipo de providência bem
como impactos decorrentes do fechamento de mina.
O planejamento do fechamento de mina deve ser feito em todos os estágios de sua
operação e não ser feito só no final, vez que fechar um empreendimento minerário é algo
gradativo e complexo, que precisa ser revisado paulatinamente de acordo com o
desenvolvimento da atividade minerária.
Experiências adotadas em países como Estados Unidos, Austrália e Canadá
demonstram que em áreas em que há mineração, devem ser projetadas medidas para ocorra o
fechamento bem-sucedido. Desse modo, por iniciativa de algumas associações de empresas

formalmente, a responsabilidade por eventuais danos ao meio ambiente (via Termo de Responsabilidade) e que
profissional legalmente habilitado, às expensas desse empreendedor, promova prévia avaliação ambiental e
defina o sistema de controle adequado, atestando a regularidade do empreendimento com as normas ambientais,
tudo formalizado pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A AAF tenciona controlar
empreendimentos cujos portes impliquem impactos não-significativos a ponto de exigir em um processo de
licenciamento ambiental conduzido pelo Estado e fundado na intervenção sucessiva (tripartição das licenças),
reservando esta possibilidade àquelas atividades que de fato a exigem. (HORTA, 2005, p. 4).
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ou de órgãos governamentais, foram publicados guias e documentos internacionais com o
objetivo de orientar as empresas a planejar o fechamento de mina e estes guias tem orientado
as empresas brasileiras. Estes planos são: na Austrália, foram feitos os guias: Strategic
framework for mine closure 12, elaborado pela Australian and New Zealand minerals and
energy council, em 2000; Guidelines for mine closure planning in Queensland, em 2002 e
Mine closure and completion, preparado pelo Department of Industry Torism and Resources
da Austrália, em 2006.
Já na América Latina, o Peru em colaboração com o Canadá em 2002, através do
Ministerio de Energía y Minas de Columbia Británica, produziu para a indústria um manual
para fechamento de mina e recuperação, denominado: La elaboración y revision de planes de
cierre de minas e em 2006, o Guía para la elaboración de planes de cierre de minas (NERI,
2013, p. 35).
Outros países também elaboraram seus planos: em Washington, no ano de 2002 o
guia “mine closure around the world”; a Finlândia, também em 2002, editou o Mine closure
handbook e em 2008, em Londres foi feito o Planning for integrated mine closure: toolkit,
através do International Council on mining & metals, cujo documento foi inclusive traduzido
e publicado em português pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e utilizado nas
atividades mineiras (NERI, 2013, p. 33). Isso demonstra que existem mudanças que podem
ser feitas inclusive no início da atividade minerária que, se bem feita, terá implicações
profundas para a fase de encerramento da mina e, desse modo, os resultados positivos
significativos ocorrerão:
• o comprometimento com as partes afetadas e interessadas será mais consistente e
transparente;
• as comunidades participarão das ações de planejamento e implantação que
sustentam o fechamento bem-sucedido;
• os interessados diretos apoiarão mais firmemente as decisões sobre o fechamento;
• será mais fácil gerenciar o planejamento para fechamento;
• a acurácia das estimativas dos custos de fechamento será melhorada;
• o risco de não cumprimento de regulamentações será minimizado;
• problemas potenciais serão identificados a tempo;
• há maior possibilidade de financiamento adequado para o fechamento;
• os passivos potenciais serão progressivamente reduzidos; e
• as oportunidades para benefícios duradouros serão percebidas e planejadas
adequadamente. (ICMM, 2008a, p. 08)

12

Quadro estratégico para o fechamento da mina; Diretrizes para o planejamento de fechamento de mina em
Queensland; Fechamento de mina e conclusão; Diretrizes para a Elaboração e revisão de planos de fechamento
de minas Guia para a elaboração de planos de fechamento de mina; fechamento de minas em todo o mundo;
Manual de fechamento de mina e Planejamento para o fechamento de mina integrada: kit de ferramentas
(tradução nossa).

74

O planejamento de fechamento de mina é um “processo progressivo de preparação
da empresa para desativação de uma mina, transição para o período pós-fechamento e
transferência de custódia. É um processo que tem início concomitante ao planejamento de
abertura de uma mina e continua durante a etapa de operação (SÁNCHEZ; SILVASÁNCHEZ; NERI, 2013, p. 38). É por isso que ele tem que ser feito com cautela,
descrevendo o empreendimento minerário, as substâncias minerais a serem exploradas, os
objetivos, a descrição da área a ser minerada, seus passivos ambientais, a estimativa de custos
e qual será a destinação dada ao final do encerramento da atividade mineira, além de traçar
metas de como isso será feito durante todo o decorrer de sua atividade. Isso não é um
processo fácil de ser realizado, visto que o processo de planejamento de fechamento de uma
mina muda e evolui muito facilmente e o empreendimento tem que sempre estar
acompanhando tais mudanças e evoluções.
Como ressalta Denes Martins da Costa Lott (2014, p. 09),
Planejar o fechamento de uma mina é um processo complexo. Os depósitos minerais
naturalmente se exaurem por força da extração e, logicamente, a fase de
FECHAMENTO DE MINA é o corolário da atividade mineral. Os parâmetros
sociais, econômicos e ambientais tendem a mudar de uma geração para outra e o
ciclo de atividade de uma mina, na maioria das vezes supera 20 anos. Assim, um
projeto de mina e seu planejamento deve ser concebido de forma a admitir
constantes modificações e evoluções.

Ademais, de acordo com José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012,
p. 58),
Planejar o fechamento de uma mina exige definir o destino das áreas mineradas, da
cava final, das instalações de apoio e infraestruturas de produção (pilhas de estéril,
barragens de rejeitos e outras). Dimensionar todo um cenário socioeconômico que se
instalará na região de influência do projeto de mineração, após o encerramento das
atividades de lavra. Planejar um conjunto de medidas técnicas, econômicas e sociais
capazes de criar atividades econômicas sustentáveis para a região no futuro, após o
fechamento da mina. E implantá-las, gradativamente, durante a vida útil e após o
encerramento das atividades do empreendimento de mineração.

Nesse sentido, por ser tão mutável e tão complexo, o plano de fechamento de mina
não é visto com bons olhos pelos empreendedores, entretanto, ao contrário do que muitos
pensam, o planejamento de uma mina é bom para todos os envolvidos na atividade minerária
haja vista que seu adequado planejamento “pode proteger acionistas, governos, fornecedores,
comunidades locais e as gerações futuras dos impactos socioeconômicos do fechamento,
assim como reduzir o passivo ambiental, recuperar ambientes degradados e resultar em um
balanço positivo para a região onde se insere cada mina”. (SÁNCHEZ, 2011, p. 117)
Contudo, na mineração, todo planejamento envolve incertezas, principalmente
“acerca de volumes e teores de reservas minerais e desconhecimento dos preços futuros das
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matérias primas minerais”. (SÁNCHEZ, 2011, p. 117). É por isso que, para resolver estas
incertezas, a confecção de um plano de fechamento é o primeiro passo para planejar o
fechamento de mina. O escopo desse plano deverá ser bem estruturado, alinhado com as
peculiaridades da jazida e com as características do meio em que a mina se encontra. Este
plano deve ser de conhecimento de todas as partes interessadas, já que o fechamento de mina
é uma atividade que envolve interesses diversos e ocasiona impactos econômicos, ambientais
e sociais. (DIAS, 2013, p. 69).
Dessa maneira, primeiramente deve-se ter a concepção de um resultado-alvo de
fechamento e objetivos, que são explicados em um plano de fechamento conceitual, que deve
ser desenvolvido e usado durante todas as etapas do ciclo de vida da mineração. Esse plano
conceitual tem que ser bem definido e baseado no comprometimento efetivo da comunidade e
dos interessados diretos, para que não sofra muitas alterações e revisões durante este tempo.
(ICMM, 2008a, p. 12).
Após, inicia-se o desenvolvimento e a implantação de um plano de fechamento
detalhado, com os objetivos e marcos específicos, assim como as ações e seus resultados para
alcançá-los. Da mesma forma que no plano conceitual, se o plano de fechamento for bem
definido no início, os objetivos específicos não devem mudar muito durante a vida da
operação. (ICMM, 2008a, p. 12)
Ademais, adaptando às palavras de Luís Enrique Sánchez, um bom plano de
fechamento de mina deve:
(1) contemplar o cenário de fechamento prematuro;
(2) identificar as possíveis causas de fechamento prematuro pertinentes à mina;
(3) descrever com suficiente detalhe as ações necessárias em caso de fechamento,
especificando as responsabilidades das partes;
(4) incluir, para o cenário de fechamento prematuro, ações pós-fechamento de
monitoramento, manutenção e possíveis compensações sociais;
(5) ser baseadas em conhecimento sólido acerca do ambiente biofísico e
socioeconômico da mina e seu entorno; para tal, estudos de detalhe sobre aspectos
como hidrogeologia, geotecnia, recuperação de áreas degradadas e outros temas
pertinentes devem ter sido realizados e mantidos atualizados;
(6) o risco de fechamento prematuro deve ser avaliado e comunicado às partes
interessadas;
(7) os custos das ações previstas no cenário de fechamento prematuro devem ser
estimados;
(8) a empresa deve fazer provisões financeiras ou fornecer garantias suficientes para
cobrir os custos do fechamento prematuro;
(9) as partes interessadas e, em especial, a comunidade local, devem ter sido
consultadas quanto as ações a serem implementadas em caso de fechamento
prematuro;
(10) a empresa deve desenvolver um conjunto de indicadores apropriados que
possibilitem demonstrar, ao fim do processo, que os objetivos do fechamento
tenham sido atingidos;
(11) o plano de fechamento deve ser revisto e atualizado periodicamente. O
atendimento a estes critérios pode ser verificado pelas próprias empresas, com
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relação aos planos existentes. Os critérios também podem ser usados por diferentes
partes interessadas. (SÁNCHEZ, 2011, p. 121)

Além disso, um plano de fechamento de mina eficaz deve também abranger situações
a serem adotadas quando se chegar na fase de exaurimento, como a adoção de medidas
mitigadoras do impacto causado pela atividade, dando uma destinação futura para aquela área
minerada.
Conforme bem recomendam José Flores e Hernani Lima:
Sob o aspecto ambiental, o fechamento será planejado e gerenciado para proteger a
qualidade das águas (superficiais e subterrâneas) e do ar, mitigar e controlar os
processos de erosão superficial, impedir a contaminação do solo por produtos
oriundos das atividades da mineração e restituir aos sítios as condições de
reutilização do solo. Dentro desse processo, quando tecnicamente viável, as áreas
impactadas serão reabilitadas para prover unidades de relevo que se aproximem das
condições ambientais pré-operacionais, e que sejam compatíveis com o relevo das
áreas circunvizinhas; e a cobertura vegetal dessas áreas será seletivamente
recomposta, de acordo com o uso pós-mineração que for atribuído a cada uma delas.
(FLORES; LIMA, 2012, p. 61)

Após a confecção desse plano no início das atividades, necessária se faz a revisão,
face as mudanças que ocorrem e que podem ocorrer, haja vista que, como dito, o processo de
planejamento de um fechamento de mina muda e evolui com o decorrer do tempo, podendo
variar em um período longo ou passar rápido e acabar de maneira rápida; mas,
inevitavelmente, as mudanças ocorrerão.
Entretanto, mesmo diante da necessidade de se planejar e de se fazer um plano
adequado de fechamento de mina, as empresas mineradoras ainda dão pouca ênfase para o
planejamento do fechamento da mina, em razão da ausência de legislação específica sobre o
assunto de modo a se fazer com que haja seu cumprimento.
Muitas diretrizes são feitas pelo próprio empreendedor, por conhecer a provável vida
útil da mina, porém a baixa prioridade nas providências relacionadas ao aspecto do
fechamento acarreta sérios prejuízos a todos os envolvidos com o empreendimento minerário.
Por isso, torna-se importante planejar o seu fechamento, visto que possibilita que empresas de
mineração sejam preparadas de forma adequada e com recursos suficientes para o seu
fechamento.
5. 4 Impactos do fechamento de mina
A atividade minerária por si só já é uma atividade impactante, como se pôde observar
no capítulo 02 deste trabalho. Entretanto, se não for devidamente planejada em todos os ciclos
de vida da mineração bem como ser feito um plano de fechamento de mina adequado àquele
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tipo de empreendimento, de maneira que ele possa ser executado e revisado paulatinamente
durante a atividade da mina, os impactos decorrentes da mineração poderão ser ainda maiores.
Ademais, como visto, problemas como fechamento inesperado e suspensões
temporárias podem ocorrer no decorrer do desenvolvimento da atividade mineral, e muitas
vezes, para tentar solucionar esses impactos, há um grande custo e despesas não planejadas.
A situação se agrava quando o mineral já não é economicamente viável. Em virtude
disso, não há boa aceitação no mercado para esse mineral que será substituído por outro de
melhor qualidade. Assim, será preciso contratar mão de obra técnica para confeccionar o
plano de fechamento de mina, uma vez que este não foi feito quando da abertura do
empreendimento e na etapa de estudo de viabilidade.
Há custos também com técnicos que terão que recuperar a área degradada, dando um
uso futuro para ela, com base nas regras do desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, o
empreendedor fica impossibilitado de cumprir tais exigências, abandona o empreendimento
minerário, deixando um passivo enorme para o Município, Estado ou União, dependendo de
qual ente a área pertença e também para a comunidade e para os trabalhos diretos e indiretos
ligados ao empreendimento minerário.
Dessa forma, constata-se que, na prática, a situação é bem diferente do que os guias
de planejamento de mina orientam, haja vista que na maioria dos casos os empreendimentos,
sejam eles de pequeno ou de grande porte não dão a devida atenção a esta fase, pois não
realizam qualquer tipo de plano efetivo para o fechamento de mina. Muitas vezes, apresentam
um plano juntamente com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) e o Programa de Controle Ambiental (PCA) quando do Licenciamento,
que é feito no início das atividades de pesquisa mineral e abertura da mina, face as exigências
legais.
Como bem ressalta José Baptista Oliveira Júnior (2001, p. 65), durante o
funcionamento de uma mina no Brasil, ainda é muito difícil encontrar os empreendimentos
preocupados com o fechamento da mina desde seu início. Para empresas de grande porte, isso
pode ser uma realidade, mas para as de pequeno porte, é muito difícil destacar uma equipe
para elaborar e monitorar um plano de fechamento de mina.
Porém, muitos empreendimentos são desobrigados de fazerem estes estudos e não
apresentam plano de fechamento de mina, que é o caso de empreendimentos regularizados por
meio de Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). São empreendimentos minerários
considerados de baixo impacto ambiental, geralmente aqueles de pequeno porte e, por isso,
seu processo de regularização ambiental é mais simples e rápido. Contudo, se estes
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empreendimentos forem agrupados, pode-se observar que, muitas vezes, seus impactos são
bem maiores, face a falta de um plano de fechamento de mina bem estruturado e que coloque
em prática as técnicas a serem adotadas para que se chegue a esta etapa sem qualquer tipo de
risco e/ou danos.
Há que se ressaltar ainda que esses empreendimentos não só impactam o meio
ambiente como também a comunidade localizada ao redor da mina, o trabalhador e seus
familiares e o ente público. E tais impactos decorrentes do fechamento de mina possuem uma
maior gravidade em relação aos empreendimentos de grande porte.
Nesse sentido, faz-se necessário o estabelecimento de condições consistentes, com o
objetivo do uso futuro da área; a aplicação de indicadores que demonstrem o sucesso do
processo de fechamento que deve ser embasado em uma legislação clara; o interesse das
partes envolvidas e que sejam desenvolvidos critérios atingíveis e aceitáveis. (ALMEIDA,
2006, p. 35). Caso contrário, a implantação de um empreendimento mineiro pode representar
para o município e comunidade, em que a mina se encontra inserida, um grande empecilho.
Por isso, hão de ser feitas avaliações de impacto ambientais periódicas com a finalidade de
planejar as etapas da mineração e em especial o fechamento de mina.
Quando se pensa em impacto decorrente da mineração e, por consequência, da
desativação de um empreendimento minerário, são as alterações que ocorrerão no meio
ambiente as principais a serem mencionadas, visto que “o impacto ambiental gerado pelo
setor mineral, particularmente o visual, é grande, porque é de fácil verificação e até mesmo
constatação, particularmente nas minas e atividades extrativas a céu aberto” (REIS;
BARRETO, 2001, p. 03-04). Diante dessa ideia, que é um fator constante na realidade
minerária, por causa dos impactos causados, a questão da mineração vem sofrendo resistência
em algumas localidades.
Apesar dos impactos causados pela mineração que muitas vezes são de grandes
proporções, hoje nossa sociedade não vive mais sem o uso de qualquer tipo de mineral que
seja, pois muito do que precisamos advém da atividade minerária. Desse modo, “o
desmatamento de áreas para abertura de estradas e vias de acesso, construções de
alojamentos; construções de pátios para estocagem de estéril e minério, barragem de rejeitos,
escritórios, implantação das instalações de lavra e beneficiamento”, (DIAS, 2013, p. 76)
dentre outros impactos, não podem ser barreiras para que a atividade minerária aconteça,
tendo em vista que mesmo que ela traga impactos negativos para a população, trará muitos
benefícios também.
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José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de Lima (2012, p. 92-93) pontuam que
dentre as fontes de riscos ambientais que têm origem no abandono ou no fechamento
inadequado de sítios mineiros, destacam-se:
a) descarte indiscriminado de óleos e graxas, dentro e fora das instalações da usina
de concentração e oficinas mecânicas;
b) disposição desordenada e dispersa de todo tipo de resíduos e ou refugos de
natureza diversa (metálicos, orgânicos, plásticos e, inclusive, produtos químicos).
Esses materiais podem dispersar-se por ação antrópica, aumentando ainda mais seu
potencial efeito contaminador;
c) emissão e sedimentação de poeiras, dando origem a superfícies com grande
quantidade de material particulado fino não estabilizado, susceptível de ser carreado
pelo vento;
d) fechamento inapropriado dos acessos às frentes de lavra, permitindo o trânsito de
pessoas estranhas em regiões de elevado risco físico de acidentes;
e) instabilidade de taludes e rampas da cava final, gerando riscos à saúde e
segurança humana, como consequência de rupturas ou deterioração em terrenos
instáveis ou afetados por processos degenerativos;
f) fluxos de soluções com potencial para poluir solos e águas, originadas a partir de
drenagem ácida de mina ou de drenagem ácida de rocha;
g) ruptura de barragens de rejeitos, com descarga do material armazenado, causando
danos ambientais, à saúde e à segurança humana;
h) ruptura de pilhas de estéril, provocando efeitos semelhantes aos acidentes com
barragens de rejeitos;
i) contaminação das águas e do solo, originada a partir da dispersão de íons de
metais pesados no interior do sítio mineiro e região circunvizinha (contaminação por
mercúrio e outros metais;
j) abandono do sítio com a vegetação destruída e alterada, e com os padrões de
drenagem natural completamente modificados;
k) mistura do solo com outros estratos escavados e compactação da superfície do
terreno, tornando-o impróprio, por exemplo, para a agricultura;
l) contaminação dos cursos de água por solo e outros estratos escavados; introdução
de modificações no consumo de água em regiões áridas;
m) redução da produtividade agrícola das regiões circunvizinhas, devido à
contaminação das águas para irrigação e deposição de poeiras sobre os vegetais;
n) danos à saúde humana, originados a partir de doenças, principalmente
respiratórias, provocadas por poeiras e partículas geradas durante e após o
encerramento das operações de lavra e beneficiamento dos minérios e minerais, ou
por exposição à radiação originada da área da mina ou das instalações industriais;
o) combustão de antigos depósitos de estéril, causando contaminação do ar, riscos à
segurança e instabilidade (como acontece nas minas de carvão);
p) impossibilidade de uso de grandes áreas superficiais para fins agrícola, pastoril e
residencial, devido ao risco de abatimento inesperado de antigas aberturas
subterrâneas abandonadas;
q) intoxicações provocadas por gases acumulados em antigas galerias de minas
subterrâneas abandonadas.

Um dos casos mais conhecidos de abandono de minas foi o da mina de ouro de
Summitville, localizada no Colorado, Estados Unidos. Antes da atividade de extração mineral
na região, havia terras altas, zonas úmidas e montanhas ao sul. Com o início da atividade de
mineração, houve alteração topográfica no local e no meio ambiente. Na década de 1980,
quando uma cadeia de eventos levou ao eventual abandono do local, já existia um legado
considerável de terra e água contaminados o que causou um impacto sobre a qualidade da
água do rio Alamosa. (WARHURST; MITCHELL, 2000, p. 120-122)
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Passados 04 anos de abandono da área, os proprietários arrendaram a propriedade
para a empresa Galactic Resources Inc. (GRI), que operou até meados de 1992, quando um
dia antes de pedir falência, apresentou um plano de recuperação revisto para a Divisão de
Colorado de Minerais e Geologia (CDMG) avaliado em $20,6 dólares e $38.600 mil dólares.
Porém, face ao pedido de falência, a empresa não tinha condições financeiras para colocar seu
plano de fechamento em prática, o que ensejou em seu abandono, causando assim impactos
ambientais na região, uma vez que o nível de fluido de cianeto era alto, contaminando o rio da
região. (WARHURST; MITCHELL, 2000, p. 120-122).
O encerramento de uma atividade minerária não causa somente impacto ambiental,
causa muitos outros, de semelhante proporção ou até maiores que o ambiental.
O fechamento de uma mina, seja ele programado ou prematuro, ocasiona impactos
econômicos, para o empreendedor, não somente por causa do término das atividades, em
virtude da exaustão do mineral, mas também porque devem ser adotadas medidas que visem à
recuperação da área; a confecção de plano de fechamento, caso não tenha sido feito. Nesse
caso, se for realizado ao final do encerramento das atividades, pode ser ainda mais oneroso.
Outros fatores econômicos relacionados ao encerramento das atividades minerárias
são aqueles que dizem respeito aos trabalhadores e às comunidades que sobrevivem
diretamente e indiretamente da atividade minerária, pois o Município perde a arrecadação
tributária, por meio de royalties, comumente denominada de Compensação Financeira pela
Exploração Mineral (CFEM), que se trata de “recompensa, paga pelo particular ao Estado,
pelo exaurimento dos seus recursos minerais, os quais não poderão jamais ser repostos”
(SANTOS, 2011, p. 10).
Em decorrência da diminuição de receita, verifica-se que o Município não possuiu
capacidade econômica suficiente para custear áreas que muitas das vezes eram custeadas pela
mineração ou que a arrecadação dos royalties minimizasse os gastos. Assim, a taxa de
desemprego aumenta, haja vista que o Município não possuiu outras atividades que possam
realocar os trabalhadores; os estabelecimentos comerciais que sobrevivem da mineração
fecham suas portas, havendo uma precarização dos serviços básicos, como educação, saúde,
transporte, saneamento. Há a redução dos investimentos por parte do Município, pois antes
tais serviços eram assumidos pela mineradora e com isso o caos se instala naquele local.
Em regiões tradicionalmente mineiras, tais como Austrália, Canadá e Estados Unidos
é obrigatória a provisão de garantias financeiras para o fechamento de mina por parte das
empresas de mineração como forma de fazer com que elas reservem um valor para ser gasto
ao final das atividades minerárias, pois mesmo que elas ainda tenham ganhos expressivos com
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a atividade, em caso de uma eventual falência, ou fechamento inesperado, o valor que será
despendido com a reabilitação da área já estará ressalvado. Além do mais, essas garantias são
uma forma de estimular as empresas a buscarem novas técnicas operacionais e gerenciais que
minimizem os efeitos e os custos dos impactos negativos potenciais, oriundos da produção e
do fechamento de suas minas. (FLORES; LIMA, 2012, p. 94).
No Brasil não há este tipo de garantia, seja por falta de norma específica que
regulamente; seja porque não é algo muito bem-vindo pelos empreendedores, pois estes já
pagam royalties e não querem onerar mais ainda suas atividades. Alguns empreendimentos de
grande porte o fazem por conta própria e procuram minimizar os impactos decorrentes da
mineração paulatinamente ao encerramento de cada operação ou área minerada.
Por sua vez, os Municípios recebem valores expressivos advindos da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para serem aplicados
exclusivamente na recuperação do meio ambiente, no desenvolvimento da infraestrutura da
cidade e na atração de novos investimentos e atividades com o objetivo de diversificarem sua
economia e minimizarem a dependência local em relação à atividade mineral, mas não
cumprem esse dever.
Pelo contrário, grande parte dos municípios arrecadadores dessa compensação
financeira deposita tal valor em um “caixa único”13, empregando sua renda, inclusive, com
despesas pessoais e para pagamento de dívidas, o que é vedado. Entretanto, não há uma
fiscalização sobre a destinação dos valores arrecadados e muito menos uma previsão
específica por parte da nossa legislação da destinação que deve ser dada a CFEM. Os
Municípios a utilizam como bem entendem.
Além dos impactos econômicos, o fechamento da atividade minerária traz um outro
impacto: o social, apresentando grande repercussão e sendo atualmente um dos maiores
problemas que advém do encerramento da mina. Muitas vezes, o empreendimento operou ali
por décadas e foi ali que o trabalhador laborou quase sua vida toda. Com o fechamento, ele
não tem para onde ir, em que trabalhar e as preocupações com sua sobrevivência e de seus
13

A expressão “caixa único” é tratada por Maria Amélia Enriquéz, em sua obra “Mineração: Maldição ou
Dádiva? Os Dilemas do desenvolvimento sustentável a partir de uma base mineira”, quando em seu estudo sobre
a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) ela identifica dois padrões de uso,
que ela denominou de “armadilha do caixa único” e “uso sustentado”. Na armadilha do caixa sustentado os
recursos entram no caixa da prefeitura e se “diluem” nas despesas correntes. Segundo referida autora no padrão
“armadilha do caixa único”, os gestores públicos ainda não foram capazes de perceber o potencial da CFEM,
enquanto recurso extra que, se utilizado produtivamente, desenvolva oportunidades de geração de emprego e
renda, atacando um dos mais sérios problemas que municípios de base mineira enfrentam e, dessa forma, reduza
a pobreza e amplie a base de arrecadação municipal. Os recursos da CFEM entram nos caixas únicos das
prefeituras e são “engolidos” pelas necessidades imediatas e ilimitadas que todos os municípios apresentam
(ENRIQUÉZ, 2008, p. 346).

82

familiares começam a surgir. Ocorre, então, um desencadeamento de problemas individuais
quanto familiares, que refletem na vida da comunidade.
Os impactos do fechamento de mina no indivíduo podem ocorrer no âmbito
psicológico, que são “decorrentes da falta de perspectiva, quando do fechamento de uma mina
situada em áreas remotas” (LOTT, 2014, p. 21); podem ser também relacionados a aspectos
emocionais, que podem acarretar até mesmo casos de suicídio, face ao desespero que se vê
tomado por àquela situação de perda do emprego, da renda e qualidade de vida; e podem ter
reflexos econômicos, pois estes trabalhadores, em sua maioria recebem vários benefícios, tais
como participação nos lucros, ajuda de custo para residir naquele local, escolas custeadas
pelas mineradoras, clubes recreativos, serviços médicos e odontológicos, distribuição de
medicamentos, serviços de transportes e outros serviços de infraestrutura. Isso faz com que a
mineração cumpra um papel que cabe ao Estado, mas não é cumprido por ele, principalmente
em regiões mais remotas – sendo aí relatados efeitos devastadores do fechamento de mina
(FLORES; LIMA, 2012, p. 98).
Outro reflexo se dá devido à ausência de emprego na localidade em que reside há
anos. Dessa maneira, a alternativa que resta é migrar para outros empreendimentos
pertencentes ao grupo minerário, mas que se situa em outra região, muitas das vezes distantes
de onde reside. Nesses casos, esses indivíduos se deparam com uma nova realidade, que às
vezes, é bem diferente da sua, lidam com outros tipos de costumes, convivem com outra
comunidade e vivem longe da família e dos filhos, demorando para visitá-los, gerando um
desgaste na relação familiar.
Verifica-se que tais impactos individuais e familiares também refletem na vida em
comunidade. Esses impactos variam de acordo com o tipo de atividade que deixará de existir,
com o porte da comunidade, sua composição social e o grau de dependência desta para com a
atividade minerária. Quanto mais dependente for a comunidade da atividade, mais sérios
serão os problemas sociais e econômicos com o fechamento da mina (FLORES; LIMA, 2012,
p. 99-100).
Em alguns casos, a comunidade não sobrevive à perda da mina, por diversos
motivos: além dos trabalhadores ligados diretamente à atividade minerária, há empresas e
prestadores de serviços instalados naquela comunidade que sobrevivem dos serviços que
prestam tanto às empresas de mineração quanto a seus trabalhadores que deixam o local. Há
os problemas econômicos, visto que com o encerramento das atividades minerárias as
comunidades ficam à mercê do Poder Público local. Outro motivo é a ausência da elaboração
e implantação dos planos de fechamento de mina por parte das mineradoras, durante a vida
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útil do empreendimento e, consecutivamente, após o encerramento das suas atividades
operacionais, seja pelo custo que se exige para sua confecção, seja pelo tipo de
empreendimento minerário, em que alguns não se exige plano de fechamento de mina, seja
por deixar este para quando o empreendimento minerário estiver encerrando suas atividades
(RESENDE, 2009, p. 15).
Como exposto, questões ligadas às etapas de um ciclo de vida da mina e que refletem
no seu fechamento não podem ser desconsideradas ou simplesmente postergadas, como
ocorre com o plano de fechamento de mina, visto que os impactos decorrentes desta falta de
planejamento e da adoção de medidas que possam minimizar os danos causados pela
atividade minerária são imensos.
Por isso, como forma de minimizar esses impactos causados, muitos empreendedores
estão preparando seus planos de fechamento antes de sua própria abertura ou anos antes da
mina se esgotar. Mesmo assim, deve haver uma boa relação entre a comunidade e os
empreendedores, de maneira que possam traçar um plano de fechamento que visem minimizar
impactos e fazer com que os problemas decorrentes do fechamento de mina sejam diminuídos
e solucionados com a ajuda da própria comunidade. É ela a maior conhecedora da história
local e é quem pode auxiliar as empresas a traçarem um plano de fechamento de mina
adequado à sua realidade. A indústria da mineração precisa reconhecer que, para ter acesso a
novos recursos minerais, é necessário demonstrar que pode, efetivamente, fechar suas minas
com o apoio das comunidades onde operam. (GUIMARÃES, 2012, p. 02).
Desse modo, com um planejamento coerente e efetivo, ações minimizadoras podem
neutralizar o impacto, seja ele ambiental, econômico ou social. Ademais, deve haver uma
interação entre a política governamental, a legislação, as empresas e os envolvidos com a
atividade de mineração para que procurem traçar diretrizes desde o início do projeto que
visem a minimização desses impactos, com a adoção de projetos de diversificação da
atividade econômica local e regional, técnicas autossustentáveis que reduzam os impactos no
meio ambiente e atividades de reintegração de mão-de-obra ao mercado de trabalho.

84

6 ALGUNS CASOS CONCRETOS DE FECHAMENTOS DE MINAS
Como fica demonstrado no presente trabalho, a mineração é uma atividade
impactante e, quando ocorre o encerramento das atividades, tanto a população do entorno
quanto o meio ambiente são afetados.
Desse modo, tendo em vista tais impactos e danos irreparáveis que causam, muitos
países, dentre eles, o Brasil, estão adotando medidas que possam minimizar e/ou compensar
os efeitos advindos do fechamento de mina. O setor mineral vem adotando critérios para
propiciar o uso da área impactada.
Nesse sentido, listam-se a seguir alguns casos de minas que foram fechadas e que
servem de exemplo de fechamentos bem-sucedidos, com áreas de mineração reabilitadas e
ocupadas por outras atividades. Por outro lado, vê-se que, em muitas situações, isso não
ocorreu, pois não foi dado um destino sustentável e viável para elas.
6.1 Parque das Mangabeiras
A cidade de Belo Horizonte/MG possui hoje um dos seus mais lindos parques,
denominado “Parque Municipal das Mangabeiras”, que integra a história da cidade e abriga
em sua área parte da Serra do Curral, “patrimônio tombado desde 1991 e um dos marcos mais
representativos da cidade, com expressivo significado simbólico”14.
O parque das Mangabeiras possuiu “uma área de aproximadamente 850.000 m2, é
considerado o 2º maior parque urbano da América do Sul. Está localizado no sopé da Serra do
Curral, que limita o parque pelo Sul”. (PEREIRA, 2005, p.88).

14

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Fundação de parques municipais. Belo Horizonte: PBH, 2015
Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=f
undacaoparque&lang=pt_BR&pg=5521&tax=15536>. Acesso em: 01. jun. 2015.
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Figura 1 – Parque das Mangabeiras15

Fonte: VIAJEI POR AI, 2013, on-line.

Entretanto, antes de ser transformado em um parque, por volta do século XIX, a
região pertencia à Fazenda do Capão, que anos mais tarde, na década de 1960, foi cedida à
empresa Ferro Belo Horizonte S/A. (FERROBEL), para a exploração de minério de ferro.
Com o encerramento das atividades, em 14 de outubro de 1966, através do Decreto
1.466, foi criado o Parque das Mangabeiras, com a finalidade de preservar a Serra do Curral, a
reserva florestal existente e criar uma nova área de recreação para a cidade. Em 1974, foi
autorizada a implantação do Parque, por meio da Lei n° 2.403 e em 1979, a FERROBEL foi
desativada. Em 1982, no dia 13 de maio, o Parque das Mangabeiras foi inaugurado 16.
O projeto paisagístico do Parque foi elaborado por Roberto Burle Marx e sua equipe.
No projeto, a mata e a vegetação típica da região foram preservadas e parte do
sistema viário já existente (pavimentado com pedras irregulares tipo pé-de-moleque)
é aproveitado. Dentro do parque foram preservadas todas as nascentes do córrego da
Serra que são permanentemente monitoradas pela administração do parque. As áreas
desmatadas e degradadas pela mineração são destinadas para os estacionamentos, a
praça de esportes, as edificações da administração, as áreas para eventos (praça das
águas e teatro de arena), pista de bicicross, os play-grounds e mirantes. Foram
também projetadas trilhas por dentro da mata para prática de caminhadas e
apreciação da natureza. (PEREIRA, 2005, p.96).

15

VIAJEI POR AI. Belo Horizonte em BH: parque das mangabeiras. 2013. Disponível em:
<https://viajeiporai.files.wordpress.com/2013/07/mapa_parquemang.jpg. Acesso em: 01 jun. 2015.
16
BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Fundação de parques municipais. Belo Horizonte: PBH, 2015.
Disponível em:
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=f
undacaoparque&lang=pt_BR&pg=5521&tax=15536>. Acesso em: 01 jun. 2015.
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6.2 Mina de Águas Claras
A Mina de Águas Claras está situada “no flanco sul da Serra do Curral, a
aproximadamente 16 km da sede do município de Nova Lima, região metropolitana de Belo
Horizonte” (MINAS GERAIS, 2013, p. 03) e a “500 metros do Parque das Mangabeiras”
(ACCIOLY, 2012, p. 113). A Mina de Águas Claras:
[...] abrange uma área de aproximadamente de 1.900ha, incluindo a Reserva
Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) da Mata do Jambreiro, que ocupa uma
área de 912ha. A área insere-se na bacia hidrográfica do rio das Velhas, sub-bacia do
ribeirão Cardoso, ocupando a face sul da serra do Curral. (MINAS GERAIS, 2013,
p. 3).

Verifica-se que a Mina de Águas Claras, pertencente a MBR (Minerações Brasileiras
Reunidas), operou desde 1972 a 2002, quando ocorreu o encerramento das atividades. “Teve
seu auge de produção na década de 80, quando atingiu a marca de 14,5 milhões de toneladas
de minério de ferro por ano” (CAMELO, 2006, p.73). Observa-se que a desativação da Mina
de Águas Claras foi
[...] o maior fechamento de mina de minério de ferro em andamento no Brasil.
Foram necessários dois anos para concluir o projeto, baseado em uma série de
pesquisas de campo e de diagnósticos ambientais da região. A parte do processo que
prevê o encerramento da lavra e a transferência dos equipamentos para a usina de
beneficiamento instalada na mina do Mutuca e na usina de Vargem Grande, teve um
orçamento inicial de US$ 10 milhões. O valor inclui os gastos com drenagem e
estabilização da área. (CAMELO, 2006, p. 73).

No local onde está a cava da mina será formado um lago, que se estabilizará acerca
de 1.100 metros de altitude e terá capacidade para armazenar 50 milhões de m³ (ALMEIDA,
2006, p. 107). “A enorme cava em forma de cone vem sendo lentamente enchida por três
córregos e levará ainda 15 anos para ser inteiramente preenchida pelas águas, quando passará
a ser o lago mais profundo do Brasil, com 234 metros. Esta água poderá ser usada para
abastecimento e lazer”17.

17

SENA, Alberto. Após 12 anos, mina de águas claras ainda tem futuro incerto. Jornal Hoje em Dia, Belo
Horizonte, 24 jan. 2013. Disponível em: <http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-e-negocios/apos-12anos-mina-de-aguas-claras-ainda-tem-futuro-incerto-1.82151>. Acesso em: 08 jun.2015
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Figura 2 – Mina de Águas Claras em formação e ao fundo a cidade de Belo Horizonte e ao
lado o Parque das Mangabeiras.

Fonte: PORTAL DO GEOLOGO, 2015, on-line.

Ademais, a preservação da Mata do Jambreiro com a criação de um lago
preenchendo a cava fomentará o interesse turístico (CAMELO, 2006, p. 68-69). Além disso,
foram propostas no plano de fechamento de mina, apresentado a FEAM, em 26 de dezembro
de 2001, as seguintes tarefas: “a desmontagem/demolição das instalações industriais;
reabilitação e revegetação de áreas; programas de desativação; formação de um lago artificial
na cava e o zoneamento dos usos futuros”. (CAMELO, 2006, p. 70).
Segundo José da Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota (2012, p. 203)
O programa de descomissionamento envolve a desmontagem dos prédios e
equipamentos da usina de beneficiamento, oficinas e demais estruturas
desnecessárias à manutenção da sede da empresa na área. Os equipamentos
empregados na lavra foram transferidos para outras unidades ou vendidos como
sucata. O terminal ferroviário, utilizado para carregamento dos vagões e escoamento
da produção do minério beneficiado, foi desmontado; e os taludes do leito da
ferrovia estão em processo de estabilidade, drenagem e revegetação.

Verifica-se que o planejamento de fechamento de mina das Águas Claras foi bastante
criterioso e bem sucedido, devido ao grande volume de investimentos bem como pela
contratação de um grupo de profissionais experientes, que desenvolveram um estudo sobre a
reabilitação da área, como forma de minimizar os impactos decorrentes da mineração e via de
consequência do fechamento. Em 1999, a Vale “contratou o consultor e professor da
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Fundação Dom Cabral, Michel Abras, para coordenar um estudo que identificasse maneiras
de reduzir os impactos do fechamento da mina” 18. Este trabalho “envolveu 40 profissionais de
diversas áreas — de consultorias ambientais a escritórios de arquitetura e urbanismo” 19.
Como ressaltado no presente trabalho no que se refere ao planejamento do
fechamento de mina, verifica-se que, no caso da desativação da mina, tal planejamento teve
um papel fundamental, não somente por razões de execução do plano de fechamento de mina,
mas também pela provisão de fundos, que “tem dotação orçamentária da ordem de US$ 10
milhões e inclui um dos mais completos e sofisticados programas de descomissionamento de
mina já realizado no mundo” (ALMEIDA, 2006, p. 107). Desse modo, segundo Flores e
Lima, pode-se observar que:
A questão mais polêmica no processo de fechamento de Águas Claras está no
destino final planejado para a cava da mina. A empresa adotou a solução (aprovada
pelos órgãos governamentais) de enchimento da cava com a água proveniente do
próprio lençol freático que, no correr das últimas décadas de operação da mina, foi
sendo rebaixado, para permitir a lavra do minério de ferro existente abaixo dele. O
lago em formação está com 105 metros de profundidade. O resultado final do
processo de enchimento será a formação de um lago com 240 metros de
profundidade e capacidade para armazenar 59 milhões de metros cúbicos de água de
boa qualidade, situado numa altitude de 866m a 1.105m acima do nível do mar, que
deverá estar completamente formado no prazo de 15 anos.
Toda a área impactada pelas atividades de mineração está sendo preparada para
aproveitamento futuro, muito embora a empresa ainda não tenha decidido quais as
atividades finais serão incluídas no projeto. O que se tem como princípio é que a
área deverá ser incorporada em um projeto multifacetado, incluindo-se aí o
aproveitamento do lago (FLORES; LIMA, 2012, p. 199).

A mina de Águas Claras foi fechada no início de 2003, após a retirada de quase 300
milhões de toneladas de minério de ferro ao longo de três décadas. Com o encerramento, a
mineradora Vale propôs, ao longo dos próximos 20 anos, o enchimento da cava, entretanto, de
acordo com Flores e Lima (2012, p. 201-202) verifica-se que
A decisão da empresa de encher a cava da mina com água enfrentou resistências.
Segundo o representante do Ministério Público, a decisão atendeu à questão
econômica, em detrimento de soluções mais tradicionais e tecnicamente adequadas
para o enchimento de uma cava de mina, como a recomposição topográfica
utilizando material removido de outras áreas de mineração. Também foi levantado
por ele o temor de contaminação da água no futuro e da instalação de situações de
riscos para a comunidade, oriundas do armazenamento de um volume tão grande de
água em uma cava formada a partir da extração de um recurso natural durante três
décadas.

Contudo, conforme informado pela própria mineradora, verifica-se que, apesar do
planejamento e do plano apresentados ao órgão ambiental, Fundação Estadual de Meio
18

CALEJON, Serena. Há vida depois da exploração. Planeta Sustentável, São Paulo, 2008. Disponível em:
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2015.
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Ambiente (FEAM), ainda não se tem uma definição do que vai ser feito no local. Entretanto,
observa-se que o lago está sendo formado. Porém, como noticiado,20
A Vale pretende concluir até o início de 2017 o fechamento da mina de Águas
Claras, na região que divide Belo Horizonte e Nova Lima, atrás do paredão da Serra
do Curral, tradicional cartão postal de Belo Horizonte. A mineradora vai injetar R$
240 milhões para executar a recuperação ambiental do local que deixou de ser
minerado em 2002, com utilização de técnicas pioneiras na mineração, inclusive
com uso de helicópteros e alpinistas industriais.
A companhia, no entanto, ainda não definiu qual será a destinação da área, embora
não descarte a implantação de um complexo imobiliário, plano que foi lançado
oficialmente em 13 de junho de 2007, e abortado anos depois. A empresa também
admite a possibilidade de abrir o local para visitas públicas guiadas. Na região, a
Vale é proprietária de uma área de 2 mil hectares, sedo 72% de áreas verdes,
incluindo a Reserva Particular de Patrimônio Nacional (RPPN) 21 do Jambreiro.
(PORTO, 2014, on-line)

6.3 Mina Lagoa Seca
A Mineração Lagoa Seca, pertencente ao Grupo Unitas, atuou na região do bairro
Belvedere, Belo Horizonte/MG desde 1951, com a exploração mineral de dolomita. Referida
atividade minerária teve seu encerramento em abril de 2012. Entretanto, este deveria ter
ocorrido em 2005, mas a mineradora, através de uma Licença de Operação (LO) concedida
pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), conseguiu que as atividades fossem
prorrogadas até abril de 2012, quando ocorreu o encerramento definitivo das atividades.
Porém, para que fosse estendido este período, o órgão ambiental municipal, ao
conceder a licença de operação (LO), estabeleceu 32 condicionantes que deveriam ser
cumpridas pela mineradora, e dentre elas, duas estabeleciam que, quando ocorresse o
encerramento das atividades minerárias na região, os proprietários deveriam proceder a
recuperação de toda a área degradada, com a instalação de um Centro de Excelência em
Tecnologia Ambiental, além de que fosse dado um uso futuro para o local de maneira
coletiva, para que todos pudessem usufruir de sua beleza.
Desse modo, com o fim das atividades, os proprietários da mineradora, contrataram
duas das maiores construtoras de Minas Gerais, para que fosse feito um projeto da área, em
que planejavam implantar, na área destinada ao parque, um grande empreendimento
condominial, com áreas residenciais e comerciais, shopping-centers e um hotel, tendo em

20

PORTO, Bruno. Mina de Aguas Claras será recuperada, mas destinação não está definida. Jornal Hoje em
dia, Belo Horizonte, 16 maio 2014. Disponível em: <http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-enegocios/mina-de-aguas-claras-sera-recuperada-mas-destinac-o-n-o-esta-definida-1.241705>. Acesso em: 01
jun. 2015.
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objetivo de conservar a diversidade biológica (SILVA, 2014, p. 384).
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vista que o local da mina está em um dos locais mais valorizados da cidade de Belo
Horizonte/MG22.
Por estar localizado entre os bairros Sion, Mangabeiras, Belvedere e Vila Acaba
Mundo, integrando um corredor ecológico que iria da Mata da Baleia ao Parque do Rola
Moça23, os moradores da região, por meio de suas associações, se uniram e criaram o
movimento “Pró-Lagoa Seca”, que defendem que no local onde foi a mina seja criado um
parque denominado “Parque Lagoa Seca”, tendo em vista que sua criação irá beneficiar toda a
cidade e não apenas moradores do entorno da área.
Figura 3 – Visão panorâmica do local onde está situada a Mineração Lagoa Seca.

Fonte: ANDRADE et al. 2013, on-line.

A área é vasta e conta com uma diversidade de aves, sendo inclusive um dos motivos
que justificam a criação de um parque. Ademais, o novo espaço aproveitaria as cavas
existentes, feitas em decorrência da atividade, para que sejam feitos lagos e assim recuperado
o entorno da área para atividades de esporte, lazer e recreação.
De acordo com Reinaldo Dias e Renata Ferreira Campos (2012)24

22

FONSECA, Eliana. Um milhão de m² ao pé da serra do Curral. Revista Viver Brasil, Belo Horizonte, 2011.
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=47941>. Acesso em: 08 jun. 2015.
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Outro grande benefício do futuro Parque Municipal Lagoa Seca é o de completar a
formação de um extenso corredor ecológico na região, com a importante função de
manter a integridade e a dinâmica da biodiversidade local. O objetivo é a formação
de um grande mosaico de áreas protegidas que inclui as regiões do Taquaril, das
Unidades de Conservação da Mata da Cemig (Sabará), Mata da Baleia, Parques das
Mangabeiras e Parque da Serra do Curral, Mata do Jambreiro, Estação Ecológica do
Cercadinho, Parque Fort Lauderdale, Parque das Nações, Parque da Mata das
Borboletas. Além dos vales dos Cristais e do Sereno, na perspectiva de integração
com os Monumentos Naturais da Serra da Piedade e da Serra da Moeda, neste caso,
consideradas as reservas da COPASA, da Mata da Mutuca, da Estação Ecológica de
Fechos e outras, integradas ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

Atualmente, verifica-se que passados quase dez anos de impasse entre
ambientalistas, poder público e empresários, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de
Belo Horizonte (COMAM) definiu que a área deve ser recuperada. Neste aspecto, até o fim de
janeiro do corrente ano a mineradora deveria entregar ao Comam um plano de recuperação e,
até setembro de 2015, um cronograma de aproveitamento do espaço 25.
6.4 Mina Morro Velho
A Mina Morro Velho, também conhecida como mina velha, está localizada na cidade
de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, próximo a capital, funcionando como uma
mineração de ouro desde 1830. Em 1834, com a chegada dos ingleses para a região, a mina
passou a ser administrada por Saint John Del Rey Minning Company e foi considerada o
investimento inglês mais lucrativo na América Latina do século XIX. A mina funcionou por
278 anos, produzindo mais de 570 toneladas de ouro e encerrou suas atividades no dia 31 de
outubro de 200326.
Pode-se dizer que a Mina Morro Velho foi a mais antiga mina subterrânea do
Brasil e considerada à época do seu fechamento a mais antiga mina de ouro em atividade
do mundo. Desse modo, verifica-se que, logo após o encerramento das atividades, em 2004, o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) realizou uma visita técnica, emitindo
um certificado de encerramento parcial de infraestruturas de superfície e da exploração
mineira na Mina Velha. Nesse mesmo ano ocorreu a fusão entre a AngloGold e a Ashanti
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Goldfields, que passam a ser conhecidas como AngloGold Ashanti, iniciando assim um
programa de fechamento de mina.
A Anglo Gold Ashanti vem desenvolvendo um programa de fechamento de mina e
das instalações (usinas de beneficiamento, planta de arsênio e antigas barragens de
rejeitos). O passivo ambiental considerado para fins de fechamento da mina inclui
antigas barragens de rejeitos que foram dispostos no Vale do Rio Cardoso entre os
anos de 1930 e 1940 e, um dos principais e maiores depósitos é o Morro do Galo. A
solução adotada consistiu da remoção, reabilitação e selamento das áreas ocupadas
por essas barragens, que incluiu até a remoção de casas que foram construídas sobre
estes depósitos (CUNHA, 2007, p. 46).

Para enfrentar o perigo potencial associado às práticas históricas de eliminação de
estéreis, foi feito em 1995, um projeto de reabilitação da área, preparando assim para o seu
fechamento que ocorreria em 2003. Em 2004, iniciou-se o projeto com foco na remoção
completa da camada superficial do solo e dos rejeitos do Morro do Galo antiga unidade de
recuperação de trióxido de arsênico; em 2005, o programa incluiu os depósitos de rejeitos e a
conclusão ocorreu em 2006.
Cabe destacar ainda que
[...] no plano de fechamento de mina adotado pela Anglo Gold Ashanti a interação
com a comunidade e uso futuro da área via preservação da cultura/memória numa
transição de fechamento/uso futuro de forma sustentável. Para tal propõe-se a
criação da “Gold City” para ser um novo vetor para o turismo de negócios e turismo
de lazer, já que a área é parte do circuito turístico “Circuito do Ouro” da qual fazem
parte outras cidades que tem tradição histórica na exploração desse minério, como a
cidade de Sabará (CUNHA, 2007, p. 47).

Assim, foi criado o “Centro de Memória Morro Velho” aberto à visitação. Neste
centro, foi reformada a Casa Grande, que era um casarão do século XIX construído pela
família do Padre Antônio Pereira de Freitas, um dos primeiros proprietários da Mina de
Morro Velho. Após a chegada dos ingleses, a Casa Grande serviu de moradia aos
superintendentes. Ela sempre foi um lugar especial para a empresa, não só pelo seu estilo
colonial português e pelos amplos jardins, como também pelo seu caráter histórico 27.
Nesse casarão, o visitante pode ver exibidas fotos dos presidentes que compõem a
história da Morro Velho, a partir de 1834 e fotos de visitantes ilustres da Casa Grande tais
como: Imperador D. Pedro II, os presidentes do Brasil Rodrigues Alves e Epitácio Pessoa, o
rei Albert I da Bélgica, e vários outros, além de exibições na televisão de informações
institucionais sobre a empresa e também vários prêmios que a empresa vem recebendo ao
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longo de sua história, fruto de sua participação na vida da comunidade e das inovações
tecnológicas promovidas na mineração e na metalurgia 28.
Ademais, há uma série de peças antigas de escritório, máquinas de escrever,
telefones, calculadoras, telégrafo Morse e outros; todos usados no período em que os ingleses
dirigiam a empresa, assim também como objetos de uso doméstico utilizados na Casa Grande,
como ferro, máquina de costura e outros, objetos arqueológicos, amostras de minerais e
rochas das diversas minas, instrumentos de trabalho que eram utilizados para extração e
beneficiamento do mineral. Há ainda a sala da mineração, que possui uma antiga maquete de
madeira da Mina Grande29.
Nesse aspecto, a manutenção da memória é importante, de maneira a se preservar o
passado importante para a história de Nova Lima bem como para o Brasil, pois além de o
visitante ter oportunidade de reviver fatos, ele pode compreender as práticas do presente
assim como conhecer as técnicas minerárias aplicadas de extração de ouro.
6.5 Mina da Passagem
A Mina da Passagem, situada entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, ambos
localizados no Estado de Minas Gerais, é a maior mina de ouro aberta a visitação.
Mariana, chamada de “berço da civilização mineira”, foi a 1ª capital, a 1ª vila, a 1ª
sede de bispado e a 1ª cidade de Minas Gerais. Hoje, é guardiã de uma importante parte do
patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais. Sua história remonta ao século XVII, com o
povoamento local, pelos bandeirantes que chegaram à região 30.
No século XVIII, os bandeirantes descobriram ouro abundante em Passagem e em
1729, subindo o Ribeirão do Carmo, os bandeirantes acharam as primeiras jazidas 31.
A origem do nome é devido ao estreitamento do leito aos pés do Morro de Santo
Antônio, permitindo ali a “passagem” de uma margem à outra do Ribeirão do Carmo
(QUIRINO, 1986, p. 47). Segundo Rafael de Freitas e Souza (2009, p. 44) “empregando mãode-obra escrava, a mineração em Passagem era realizada a céu aberto com prospecção por
bateia no leito do Ribeirão do Carmo. Na encosta, os mineiros executavam pequenos serviços
28
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de minas e perfuração de poços subterrâneos, que geralmente estacionavam ao atingir o lençol
freático”.
A Revista Veja publicou matéria em que faz uma breve descrição da mina:
Quase 100 anos mais tarde, o barão W.L. Von Eschwege criou a primeira
mineradora do Brasil, sob o nome de Sociedade Mineralógica da Passagem. Foi no
início do século XIX que surgiram os planos de exploração subterrânea. Após passar
por diversos donos, em 1927, a mina foi vendida ao Grupo Ferreira Guimarães, de
tradicionais banqueiros do estado, que a transformou na atual Companhia Mina da
Passagem. Ela operou com sucesso até 1954, quando foi desativada. Contudo, desse
período até 1960, a mina ficou paralisada, sendo que entre 1959-1966 houve
tentativas de reabertura, porém infrutíferas. Já na década de 80, observando seus
proprietários que a exploração mineral havia se tornado inviável, resolveram, desse
modo, iniciar a exploração turística do loca l32.

Assim, a mina da passagem tornou-se “um pequeno parque temático” aberto à
visitação, em que os visitantes vão nas galerias subterrâneas, onde ocorreu a atividade
minerária, “em cima de um trolley” (o mesmo trenzinho que os trabalhadores usavam para se
locomover dentro da mina), alcançando 120 metros de profundidade” 33 e conhecem a
grandiosidade lá presente, como por exemplo “um lago natural – formado por causa das
perfurações no lençol freático – parece um espelho”34.
De acordo com Úrsula de Azevedo Ruchkys (2007, p. 145)
A Mina de Passagem é um bom exemplo de iniciativa de valorização e utilização de
minas antigas para geoturismo, o que já é bastante difundido na Europa. Para ter
acesso às galerias subterrâneas, os visitantes descem por um trolley e recebem
informações a respeito da história da mina e dos métodos antigos de exploração do
ouro. Há alguns anos a mina também passou a ser utilizada para mergulho nas
galerias e túneis inundados pelas águas do lençol freático.

A beleza da mina impressiona, o que faz com que visitantes de toda parte do mundo
venham conhecê-la, além de ser umas das poucas minas existentes abertas à visitação. Dessa
forma, é possível estabelecer a relação entre a história da mineração existente no passado e o
presente, evidenciando a importância da mineração para o país.
6.6 Mina Osamu Utsumi
A mina Osamu Utsumi de propriedade da Indústrias Nucleares do Brasil (INB),
localizada na cidade de Caldas, no Sul de Minas Gerais, constitui-se “no primeiro complexo
32
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mínero-industrial para a produção de concentrado de urânio no Brasil” (NÓBREGA; LIMA;
LEITE, 2008, p. 198). Desse modo, “as primeiras notícias da ocorrência de radioatividade em
minerais do Planalto de Poços de Caldas (MG) datam de 1948, quando técnicos do
Departamento Nacional de Produção Mineral –

detectaram radioatividade em amostras de

minerais de zircônio”. (FLORES; LIMA, 2012, p. 252).
Após, como descreve Flores e Lima (2012, p. 253),
Em 1976, a NUCLEBRAS – Empresas Nucleares Brasileiras S.A., empresa holding
do setor nuclear brasileiro naquela época, contratou a empresa francesa URANIUM
PECHINEY UGINE KUHLMAN para a execução do projeto básico da mina e
instalações de beneficiamento físico do minério e tratamento químico para a
produção do concentrado, no Complexo Industrial do Planalto de Poços de Caldas,
visando produção de 500 toneladas/ano de concentrado de urânio, expresso em
U3O8, durante 10 anos. Em 1977, iniciaram-se as operações de decapeamento dos
corpos mineralizados, com remoção de 5 milhões de metros cúbicos de material
estéril, com o objetivo de viabilizar a lavra da jazida em cava a céu aberto. E
finalmente, em fevereiro de 1982, entrou em operação o primeiro complexo mineroindustrial para a produção de concentrado de urânio no Brasil.
A INB – Indústrias Nucleares do Brasil – foi criada em 1988 para suceder a
NUCLEBRAS, dentro de um programa do governo federal de reorganização do
setor nuclear brasileiro.

Desse modo, o início das atividades ocorreu em 1982, com a finalidade de fornecer
mineral para as demandas de Angra 1 para recargas de reatores e desenvolvimentos técnicos.
Com a exaustão das reservas da jazida de Caldas em Minas Gerais e a descoberta das reservas
de Caetité na Bahia, houve o encerramento de suas atividades em 1995. O principal passivo
enfrentado para o fechamento foi a drenagem ácida de mina causada, basicamente, pela
oxidação natural dos sulfetos metálicos (expostos na cava, pilha de estéreis e barragem de
rejeitos) em presença de água e oxigênio. (NÓBREGA; LIMA; LEITE, 2008, p. 198).
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Figura 4 – Visão panorâmica da cava da mina na fase de operação.

Fonte: NOBREGA; LIMA; LEITE, 2008, on-line.

A mina Osamu Utsumi, além de sua importância como um depósito de minério,
permitiu que ocorresse, em Caldas, “o desenvolvimento da tecnologia do ciclo do combustível
e do concentrado de urânio (yellowcake)” (FLORES; LIMA, 2012, p. 253). Ademais,
Em 2005 a INB Caldas contratou um consórcio empresarial com experiência
internacional no fechamento de minas de urânio, para elaborar e executar o plano de
descomissionamento, desmantelamento, recuperação e fechamento definitivo das
suas unidades, exceto das instalações de tratamento químico. Os estudos
encontravam-se na fase de planejamento do descomissionamento, coleta dos dados e
realização dos primeiros estudos para a elaboração do Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas – PRAD. Entretanto, segundo informes obtidos na INB o contrato
foi cancelado em 2006 por motivo de força maior – falecimento do especialista em
fechamento de minas de urânio da empresa internacional contratada (NÓBREGA,
2007, p. 09).

Além disso, a empresa mantém “uma equipe permanente de, aproximadamente, 160
funcionários, próprios e terceirizados, com a função de exercer a fiscalização do acesso de
terceiros nas áreas”. (FLORES; LIMA, 2012, p. 253) e ainda contratou
[...] um consórcio empresarial com experiência internacional no fechamento de
minas de urânio, que deverá elaborar e executar o plano de descomissionamento,
desmantelamento, recuperação e fechamento definitivo das suas unidades, exceto
das instalações de tratamento químico. Os estudos encontram-se na fase de
planejamento do descomissionamento de cada unidade, coleta dos dados e realização
dos primeiros estudos para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas – PRAD (FLORES; LIMA, 2012, p. 255).

Há uma estimativa de que a recuperação e a execução de todo o processo de
fechamento de mina que inclui medidas a serem tomadas na cava da mina, nas pilhas de
estéril, nas instalações de beneficiamento físico do minério e instalações de tratamento
químico do minério, barragem de rejeitos, dentre outras, dure em média cerca de 10 a 15 anos.
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6.7 Mina Gongo Soco
A Mina de Gongo Soco está localizada no município de Barão de Cocais/MG e teve
seu início no século XVIII durante a fase aurífera, quando o garimpeiro Bitencourt encontrou
ouro em um curso d'água que corta a região.
Anos mais tarde, o local foi herdado por João Baptista Ferreira de Souza Coutinho, o
barão de Catas Altas. Já no século XIX, com a chegada dos ingleses ao Estado, a mina foi
adquirida pela Companhia Inglesa Imperial Brazilian Mining Association, sediada na
Cornualha, Inglaterra, que inovou com uma tecnologia de ponta, com o maquinário movido a
energia hidráulica, o que rendeu grandes frutos aos ingleses, que chegaram a extrair uma
tonelada e meia de ouro35. A Mina do Gongo Soco foi considerada, isoladamente, a mina que
mais produziu ouro em todo o mundo. Entretanto, por volta de 1856, o maquinário não foi o
suficiente para atingir os veios mais profundos, levando ao fechamento da mina, o que
ocasionou a decadência da mineração naquele local.
A mina de Gongo Soco ficou abandonada por muitas décadas e, em 1986, a mina foi
adquirida pela mineradora Socoemix, que manteve o acervo ambiental e histórico da região 36.
“Em 11/05/2000, a Vale adquiriu a mina do Grupo Santa Inês/Mineração Socoemix e em
2001 ocorre a paralisação das pesquisas para ouro e inicia-se a focalização para a exploração
de minério de ferro”. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 65).
Em pesquisa realizada em 2008, Sérgio Eustáquio Neto verificou que a mineradora
adquirente já previa o encerramento das atividades em 2014, entretanto, a “empresa
concessionária ainda não elaborou o Plano de Fechamento da Mina” (EUSTÁQUIO NETO,
2008, p. 168).
Desse modo, no final de 2014, a referida mineradora paralisou as atividades de
extração de minério de ferro na Mina do Gongo Soco, localizada no município de Barão de
Cocais, sob o argumento de inviabilidade da mineração no local. Segundo a empresa,
Ainda existe bastante minério no Gongo Soco. No entanto, o atual modelo de
exploração do setor minerário, somado à atual conjuntura de preço do minério de
ferro e à profundidade dos trabalhos no Gongo fazem com que o empreendimento se
torne, economicamente, desinteressante, situação que não tem sido incomum em
cavas tão antigas quanto aquelas37.

35

DESCUBRA MINAS. Destinos Barão de Cocais: Ruinas do Gongo Soco. 2015. Disponível em:
<http://descubraminas.com.br/Turismo/DestinoAtrativoDetalhe.aspx?cod_destino=3&cod_atrativo=4374>.
Acesso em: 10 jun. 2015.
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Idem
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DZAI.
O
fechamento
da
mina
do
Gongo
seco.
2013.
Disponível
em:
<http://www.dzai.com.br/monlewood/noticia/montanoticia?tv_ntc_id=75433>. Acesso em: 12 jun. 2015.
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Com o fim da atividade minerária no local, os gestores do Município correm contra o
tempo para garantir, após 2014, que a estrutura pública continue a funcionar, pois a partir de
2015, a cidade não terá mais os recursos provenientes da mina Gongo Soco, da Vale. Há um
temor pelo desemprego que poderá gerar na localidade, apesar de a empresa Vale ter
garantido que não haverá demissões, já que os operários serão gradativamente, transferidos
para outras unidades.
Segundo Larissa de Oliveira Santiago Araújo (2014, p. 79), em uma entrevista aos
moradores da cidade de Barão de Cocais acerca dos impactos negativos e positivos
decorrentes do fechamento da mina no Município, evidencia-se que
[...] 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 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, percebeuse que os efeitos citados tanto pelos moradores quanto pelos funcionários, não
seriam diretamente sentidos em suas vidas pessoais, e sim percebidos em âmbito
coletivo. (ARAÚJO, 2014, p.79)

Desse modo, como o encerramento das atividades é recente, ainda não se sabe quais
são os impactos positivos e negativos que serão gerados no Município, muito menos qual será
a destinação a ser dada ao local em que ocorreu a atividade minerária. Segundo Eustáquio
Neto,
O resultado de muitos anos de explotação de minério de ferro em Gongo Soco será
uma cava com 500 metros de profundidade e 190,26 ha de área de intervenção, com
presença de declividades acentuadas e áreas de risco de movimento de massa; quatro
pilhas de disposição de estéril; três instalações de tratamento de minério; duas
barragens de rejeitos; uma via férrea; um pátio de embarque de minério; sub-estação
e rede de distribuição de energia; oficinas; prédios administrativos e operacionais.
Todas essas estruturas apresentam especificidades ligadas a potencial de risco de
erosão, movimentos de massa e potencial contaminante, que exigem regras de
tratamento que as torne compatíveis com a situação de novo uso (EUSTÁQUIO
NETO, 2008, p. 169).

Em face disso, verifica-se que o processo de reabilitação da área será complexo.
Porém, foi proposto à empresa que, após o encerramento das atividades minerárias e adoção
dos procedimentos legais, fossem verificadas as seguintes possibilidades de uso para a área:
Uso exclusivo para conservação fomentando a recomposição dos ambientes
remanescentes com os ecossistemas originais, criação de unidade de conservação
com vistas à implantação de estrutura de pesquisa, divulgação, visitação e educação.
Para essa alternativa haverá necessidade de desmobilização das instalações de
tratamento de minérios e formação de um lago na cava até a cota 965 metros.
Uso misto para outra atividade minerária aproveitando as instalações de tratamento
de minérios (ITM’s), a cava como bacia de contenção de rejeitos e o ramal
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ferroviário para escoamento da produção de produto final, recebendo minérios de
outras minas próximas e fomentando áreas não mais utilizadas, medidas de
recomposição ambiental criando na propriedade (áreas remanescentes) unidade de
conservação, adoção de um ambiente de educação e pesquisa com apoio da Vale,
Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, Centro Federal de Educação Tecnológica
de Ouro Preto – CEFET – OP, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP e
oportunizando planos de visitação de caráter técnico e educativo;
Para a primeira alternativa seria formado um lago na cava até a cota 965 metros,
desmobilização das ITM’s, transformando este local e as áreas remanescentes em
unidade de conservação na categoria de RPPN e implantação de centro de educação
e pesquisa.
No segundo caso, de uso misto pela mineração, saliente-se a dificuldade de
licenciamento de barragens de rejeito e disponibilidade de uma área como a cava de
Gongo Soco para receber grande volume de tal material. Ressalte-se que esta opção
favorece o restabelecimento de parte do equilíbrio hidrogeológico, visto que devolve
na cava material permeável similar ao removido pela extração de minério e estéril.
Ao redor da mina de Gongo Soco existem concessões de lavra da Vale, como Gongo
Velho, Baú, Piacó e Maquiné que poderão vir a utilizar tal estrutura gerando ganho
para o meio ambiente, por se evitar a formação de novas barragens de rejeito.
Ressalta-se que as áreas remanescentes serão também recuperadas e incorporadas a
uma unidade de conservação. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p. 171-172).

Ademais, após a paralisação das atividades, a empresa pretende
[...] transformar 829,6 2 hectares em reserva florestal, ou seja, em Unidade de
Conservação na categoria de RPPN. O restante da área composta pela cava (190,26
ha) e pelas barragens de rejeitos (127,23 ha) seria classificado como áreas com
restrições geotécnicas totalizando 317,49 ha. As pilhas de disposição de estéril e as
ITM’s (após desmobilização) poderão também ser incorporadas à RPPN,
totalizando, portanto, uma RPPN de 1.133,47 ha. (EUSTÁQUIO NETO, 2008, p.
176)

6.8 Mina Ópera do Arame e Parque das Pedreiras
A cidade de Curitiba é reconhecida como uma cidade planejada, com parques
exuberantes, e um deles é o Parque das Pedreiras “se destaca por ter sido uma pedreira, a João
Grava, que em 1992 foi revertida em parque” (ACCIOLY, 2012, p. 106) e centro cultural. A
Pedreira que durante 32 anos forneceu boa parte de mineral para ser usada no calçamento das
ruas ganhou vida nova depois de desativada e virou um dos palcos mais cobiçados por
cantores e bandas do mundo inteiro, pois a acústica entre os paredões circulares que formaram
a mina é perfeita para apresentações musicais além da beleza natural que circunda o lugar.
Além de ser um espaço cultural ao ar livre, o Parque das Pedreiras é envolvido por
lagos, cascatas e mata de araucárias38. Ademais, lá está a Ópera de Arame e o Espaço Cultural
Paulo Leminski.

38

GUIA geográfico. Parque das pedreiras. Curitiba, 2015. Disponível em: <http://www.curitibaparana.net/parques/pedreiras.htm>. Acesso em: 15. jun.2015.
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A Ópera de Arame é um teatro com capacidade para 2.400 espectadores, construído
em estrutura tubular e teto transparente e o Espaço Cultural Paulo Leminski, apresenta as
obras, fotos e histórias do poeta e intelectual. (ACCIOLY, 2012, p. 106).
Figura 5 – Visão da pedreira Paulo Leminski e a Ópera do Arame ao fundo.

Fonte: GUIA geográfico, 2015, on-line.

6.9 Ópera de Dalhalla
A cidade de Dalhalla, localizada na Suécia, é uma área de formação geológica rara.
Há mais de 350 milhões de anos foi atingida por um meteorito, resultando em uma depressão
onde se encontra o lago Siljan. Nos anos de 1940, implantou-se no local uma pedreira de
calcário, que operou até 1991, quando teve suas atividades encerradas, deixando assim para a
sociedade e o meio ambiente uma enorme cratera, sem qualquer tipo de uso previsto.
(VIEIRA, 2010).
Coincidentemente, no mesmo ano do encerramento das atividades, a mina foi
visitada pela cantora de ópera, Margareta Dellefors, que estava à procura de um local para
realização de concertos ao ar livre na Suécia. Ao conhecer o lugar, a cantora ficou
maravilhada, pois a acústica do local teria se mostrado perfeita, uma vez que a mina possuía
400m de comprimento por 175m de largura e 60m de profundidade, o que configurava um
anfiteatro natural, e assim agradou a cantora. Em pouco tempo, as obras para criação da ópera
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foram iniciadas. Em 1994, foi realizado o primeiro concerto, no anfiteatro com capacidade
para 4.000 assentos. Atualmente o local sedia um festival de ópera durante o verão, além de
ter constantes apresentações teatrais e concertos. (VIEIRA, 2010).
A Ópera de Dalhalla é um espaço singular, em meio a um bosque que se abre em
uma impressionante cratera, com um lago de água verde junto ao palco. O empreendimento
trouxe vitalidade para indústria turística, atraindo 100.000 visitantes por ano. Além dos
shows, é possível fazer visitas guiadas antes e depois das altas temporadas de eventos.
(VIEIRA, 2010).
Figura 6 – Visão da Ópera de Dalhalla

Fonte: VIEIRA, 2013, on-line.

6.10 Estádio Municipal de Braga
A ideia de se construir um estádio na cidade portuguesa de Braga surgiu com a
escolha de Portugal para sediar os jogos da Eurocopa no ano de 2004. Este estádio foi
construído numa área em que funcionava uma antiga pedreira desativada, em meio à rocha e
sua estrutura é apoiada no granito em estado bruto. Devido à sua localização e integração com
o entorno, ele também é conhecido como “A Pedreira” (VIEIRA, 2010).
O projeto é do arquiteto Eduardo Souto de Moura. Segundo sua visão, o estádio
deveria ser uma escultura integrada à paisagem. Nele, o espetáculo não é apenas o futebol,
mas também a paisagem que o rodeia. Ele foi construído “para ser como um anfiteatro
romano, dando ao espectador os melhores ângulos de visão da partida e do entorno”
(VIEIRA, 2010).
6.11 Éden Project
O projeto Éden pode ser descrito como um jardim global construido numa antiga
pedreira e é considerado a maior estufa do mundo. Está localizado no Reino Unido, “em
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Bodelva, próximo à pequena cidade de St. Austell em Cornwall", (PRANCE, 2010, p. 47).
Com o encerramento das atividades, em 17 de março de 2001 houve a criação de um jardim, o
que demonstra que os processos de recuperação de uma área podem ser os mais variados,
transformando a natureza morta por causa da degração ambiental em uma natureza viva. Isso
comprova também que a recuperação de uma área degradada pela mineração pode ser sim
colocada em prática, não se tratando apenas de mera exigência legal e/ou ambiental.
Desse modo, a criação do projeto Éden se deu da seguinte maneira:
A fim de comemorar o novo milênio, em meados dos anos 1990, o Reino Unido
estabeleceu uma seção na loteria nacional para financiar projetos especiais por todo
o país. Isso incluiu planos para dez grandes projetos de referência bem como
numerosos outros menores. É significativo que após o início das propostas e
revisões, três dos grandes projetos eram diretamente envolvidos com botânica. Eles
eram o "Banco de sementes do milênio", do Jardim Botânico Real de Kew, o Jardim
Botânico de Wales e o Projeto Éden. Esses ficaram entre os mais bem sucedidos
projetos de referência. (PRANCE, 2010, p.47).

Devido a este incentivo por parte do governo Britânico,
Em 1994, um grupo de pessoas em Cornwall, um condado no extremo sudoeste da
Inglaterra, pensou que, uma vez que a região era uma das mais desprovidas
economicamente do Reino Unido, deveria ganhar um dos projetos de referência. O
grupo foi conduzido pelo visionário Tim Smit, que já havia restaurado um jardim
histórico em Cornwall, o Lost Gardens of Heligan (Jardins Perdidos de Heligan).
Isso levou ao desenvolvimento da primeira ideia sugerida por Tim Smit, após uma
visita ao redor de uma pedreira de argila, de construir a maior estufa do mundo em
um poço de argila abandonado. Pouco depois se formulou um conceito para essa
finalidade: ser uma amostra da importância das plantas para os povos. Após
estabelecido o conceito, o problema era financiá-lo e convencer a Comissão do
Milênio da Loteria Nacional que esse era um projeto viável em um local improvável,
distante dos principais centros urbanos. A Comissão do Milênio apenas financiou
metade do projeto e assim estávamos completamente cientes da tarefa que
enfrentaríamos de levantar a outra metade do financiamento, caso a Comissão do
Milênio se convencesse de que a ideia dos £86 milhões (ou US$150 milhões na
época) era viável. A primeira proposta de concessão foi negada, mas Tim Smit,
quando está por trás de uma ideia, não desiste e o projeto foi financiado até a quantia
de £43 milhões, na terceira tentativa, em maio 1997. O restante do financiamento foi
gradualmente levantado através de uma grande variedade de fontes assim como
créditos bancários. Parte das contrapartidas que financiaram o projeto veio de um
fundo especial da União Europeia para áreas subdesenvolvidas e mais pobres da
União (PRANCE, 2010, p.47).

Levantado o financiamento inicial por meio dos ganhadores da loteria e outras
fontes, a implementação do projeto foi possível e cumpriu as seguintes etapas:
Inicialmente, em outubro 1997, Tim Smit comprou uma pequena estufa comercial
para atuar como matriz provisória e para começar a reunir plantas imediatamente, já
que sabíamos que teríamos mais de dois hectares de terra apenas para os biomas
internos. Um complexo de grandes estufas comerciais foi construído para o berçário
e também duas casas de quarentena. A equipe de funcionários foi contratada para
obter plantas e cuidar delas. A construção dessas estufas e o trabalho preliminar de
preencher e nivelar a parte inferior da pedreira não foi tarefa fácil em um inverno
particularmente úmido em 1998, que resultou na suspensão do trabalho por três
meses. Uma ideia brilhante de Tim Smit foi adiantar a conclusão das obras do centro
de visitantes e dos estacionamentos. Isso permitiu que o projeto fosse aberto à
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visitação um ano antes de sua conclusão. Isso ajudou a provocar curiosidade sobre o
projeto, assim como a gerar receita prévia. Os visitantes eram equipados com
capacetes e trajes de segurança e ganharam um passeio de trator-trem do centro de
visitantes até a área próxima à construção do bioma da floresta tropical na parte
inferior do poço. Esse passeio era acompanhado por um excelente comentário
gravado com a narração de Tim Smit sobre os objetivos do projeto. No centro de
visitantes diversas exposições inteligentes sobre os usos das plantas eram exibidas
(PRANCE. 2010. p.47).

Figura 7 – Plantas presentes no Projeto Éden e Visão panorâmica do Projeto

Fonte: EDEN PROJECT, 2015, on-line.

Por sua vez, verifica que após o projeto ter sido colocado em prática, ele se
transformou em um “bioma a céu aberto”, com “muitas amostras de plantas úteis que podem
ser cultivadas ao ar livre em Cornwall, tal como cereais, girassóis, chá, lúpulo e o cânhamo”
(PRANCE, 2010, p.48).
Nesse sentido, verifica-se que um projeto, como esse, coloca em prática as técnicas
de construção sustentável. Uma mina desativada e, em um primeiro momento, sem qualquer
utilidade é transformada pela genialidade humana em um lugar extremamente interessante que
muito tem a ensinar.
6.12 Região de Nord-Pas de Calais
A Região Nord-Pas de Calais, localizada na França, possuiu um passado mineiro
com a exploração de carvão. Em 1990 encerrou as atividades da última mina de carvão. Com
a falta de planejamento, o seu fechamento “resultou em paisagens e terras particulares
abandonadas” (ACCIOLY, 2012, p. 97) e houve consequências desastrosas para a população
e para o meio ambiente, uma vez que a paisagem da região ficou marcada pelos estragos
causados pela mineração.
Desse modo, medidas foram tomadas no sentido de fazer com que esses elementos
façam parte “de uma rede ecológica, na qual, uma vez interconectado, permitirá a criação de
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um corredor verde, no centro histórico da região de carvão de Nord-Pas de Calais”
(ACCIOLY, 2012, p. 98).
Assim, com a finalidade de recuperar as áreas degradadas pela mineração de carvão,
criaram-se mecanismos de reconversão de território minerários e industriais, com a ajuda da
comunidade, considerando projetos futuros que devem estar previstos em 03 eixos:
- Desenvolver a oferta de terreno para habitação social e renovação urbana: a EPF
acompanha a oferta de habitação social e facilita a reutilização de áreas degradadas,
atuando também em operações de renovação urbana de toda natureza;
- Antecipar a mutação de terrenos de áreas industriais e acompanhar os grandes
projetos econômicos de interesse regional e nacional: este eixo visa evitar a
localização brutal de empreendimentos industriais e pode ser útil na ação preventiva
de surgimento de áreas industriais degradadas;
- Perseguir o desenvolvimento das tramas verde e azuis em Nord-Pas de Calais: a
EDF participa do desenvolvimento das tramas verdes e azuis na região, cujo
objetivo é a consolidação dos sítios considerados como o coração da natureza e de
reforçar a malha dessas áreas, ação realizada em articulação com os conselhos
regionais e dos parques naturais (ACCIOLY, 2012, p. 98).

Dessa forma, “entre 1991 e 2004 a EPF adotou uma política de regeneração da
Établissement Public Foncier (EPF) que consiste na compra de “terrenos degradados e/ou
contaminados”, com a finalidade de reabilitá-los e requalificá-los, de modo que sejam
inseridos em um corredor ecológico. Além do mais, procura-se, ao reabilitar estas áreas
degradadas, para “criar novas infraestruturas, como ciclovias, trilhas, possibilitando acesso do
público em geral em atividades como observação de pássaros, montain bikes, passeios a
cavalo dentre outros” (ACCIOLY, 2012, p. 99)
Verifica-se ainda que:
Atualmente, há uma valorização da arquitetura industrial ligada à atividade, prédios
administrativos, vilas e construções no entorno das cavas. Esse reconhecimento da
importância arquitetônica e industrial da região resultou na candidatura da região de
mineração de carvão de Nord-Pas de Calais na lista de Patrimônio Mundial da
UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva, que representa a paisagem
transformada pelo homem. Isto é o resultado da interação de instituições e
comunidade, que passaram, não somente, a valorizar seu patrimônio industrial, mas
a se sentir proprietários dessa história, a tutelar por ela e a descobrir e valorizar
também o patrimônio geológico e o potencial natural da região, propondo novos
usos (ACCIOLY, 2012, p. 100).

Este projeto teve uma aceitação tão grande na região, o que fez com que ficasse
conhecida mundialmente. E m meados de 2009 foi realizado “um amplo acordo de
cooperação entre o estado de Minas Gerais e a região francesa Nord-Pas de Calais, que visa
incentivar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade de seus respectivos territórios, nos
aspectos econômicos, ambientais e sociais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de
suas populações” (MINAS GERAIS, 2014, p.6-7). Assim, haverá uma troca de experiências

105

entre eles já que a atividade minerária é um ponto comum. Os conhecimentos e práticas
adotadas por cada um será um diferencial, de maneira a permitir que novas técnicas sejam
colocadas em práticas seja no estado de Minas seja na própria região de Nord-Pas de Calais.
A partir dos casos demonstrados acima, verifica-se que é imprescindível a adoção de
medidas eficazes capazes de minimizar os impactos decorrentes da atividade minerária, de
maneira que a mina que um dia serviu para os moradores daquela localidade possa também
servir para outros fins, pós-encerramento das atividades. Por isso, a realização do
planejamento em todas as fases até chegar ao final e a criação de um plano de fechamento de
mina permitem que seja dado um uso futuro a ela: para fins turísticos ou por meio da
recuperação da área.
Como foi visto, muitas minas vêm sendo utilizadas para fins turísticos e isso é muito
importante, porque é um legado para que as gerações possam conhecer um pouco da história
do nosso país e de tantos outros ao redor do mundo. Desativar empreendimentos minerais não
significa a cessação do passado, mas que é possível estabelecer ligações entre o passado, o
presente e o futuro de modo que a mineração seja mantida viva em nossa memória.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar a mineração de uma atividade milenar, observa-se que várias formas de
extração mineral foram realizadas durante anos, o que vem provocando enormes degradações
ao meio ambiente. Pelo fato de ser uma atividade impactante, a mineração não é vista com
bons olhos pela sociedade de um modo geral e é considerada por muitos como uma atividade
amaldiçoada.
Entretanto, num mundo globalizado, o avanço de novas tecnologias depende da
mineração para que, assim, haja produtos melhores e mais eficientes em nosso dia-a-dia. Não
se pode conceber a vida hoje, sem a utilização de recursos minerais, que são esgotáveis. Por
isso, medidas que os preservem devem ser adotadas, para que tanto as gerações presentes
quanto as futuras possam deles utilizar.
Equacionar mineração, desenvolvimento econômico, reparação dos danos causados,
responsabilidade ambiental e sustentabilidade não é uma tarefa muito fácil e somados os
impactos e degradações advindos desta atividade, a situação se torna ainda mais conflitante e
difícil de resolver.
Dessa maneira, a atividade minerária deve ser planejada desde seu nascedouro, qual
seja, na fase em que se verifica a possibilidade socioambiental, econômica e técnica de
viabilidade de instalação do empreendimento minerário naquele local. Esse planejamento
deve se estender por todas as etapas, para que os problemas que ocorrerem sejam pequenos e
possam ser solucionados com uma maior facilidade. Os estudos técnicos, realizados por meio
do licenciamento ambiental e da avaliação de impacto ambiental também são grandes aliados
para a minimização dos impactos advindos da atividade minerária.
Porém, o planejamento não deve ficar restrito somente à fase de concepção, mas
deve perpassar por todas as etapas do ciclo de vida de um empreendimento minerário, de
modo que se chegue à fase final, que é uma das fases que merece toda a atenção do
empreendedor, e que se tenha uma área, que há anos serviu para a extração mineral, já com
outra finalidade para as futuras gerações.
No entanto, não é bem isso que acontece. Há uma preocupação prioritária com a fase
inicial do projeto minerário e com o seu desenvolvimento, pois o importante é a extração
mineral e geração de riqueza, ficando os efeitos decorrentes da má administração para depois.
Isso pode desencadear problemas, muitos deles irreparáveis e que não serão solucionados
facilmente, o que resulta no fechamento ou suspensão prematura de uma atividade, que, se
tivesse sido planejada, poderia se estender por mais tempo.
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É evidente que o instituto do fechamento de mina é muito importante para o
desenvolvimento do empreendimento minerário, haja vista que a adoção de medidas
mitigadoras traz benefícios para o empreendedor, para a comunidade do entorno e para os
órgãos estatais.
A mineração é uma atividade impactante que, se não for bem planejada desde a
concepção do empreendimento, pode gerar danos irreversíveis. Desse modo, tendo em vista
tais impactos e danos irreparáveis causados, muitos países, dentre eles, o Brasil, estão
adotando medidas que possam minimizar os impactos advindos do fechamento de mina.
Nesse sentido, o setor mineral vem propondo formas que possam transformar aquela
área degradada pela mineração, em uma área produtiva e que possa ser aproveitada pela
população local, de maneira que seja dada uma destinação para amenizar a situação.
Como ficou demonstrado no presente trabalho, até pouco tempo atrás, quando a
atividade minerária terminava, as empresas simplesmente abandonavam o empreendimento,
deixando para a população local e o governo os passivos socioambientais e a responsabilidade
de reabilitarem a área minerada.
Entretanto, isso tem mudado, uma vez que as empresas minerárias têm sido
responsabilizadas, em sua maioria, pelos impactos e degradações advindas de atividades
irregulares e poluidoras ao meio ambiente. Porém, ainda há ainda muito que se avançar, de
modo que se criem medidas efetivas para que o fechamento de mina seja realizado por todos
os tipos de empreendimento (pequeno, médio ou grande), pois os impactos existem, e
independentemente do tamanho da atividade exercida, seus danos podem ser irreparáveis.
Por isso, a necessidade de uma legislação específica sobre o assunto se faz
necessária, pois, apesar de haver várias normas que regem o Direito Ambiental e o Direito
Minerário no Brasil, quando o assunto se refere ao fechamento de mina, verifica-se que não
há uma norma federal que regulamente o assunto, restando para os Estados regulamentarem,
cada um à sua maneira, como serão feitos os encerramentos das atividades minerárias.
A falta de uma legislação específica faz com que os impactos causados pelos
empreendimentos minerários ocorram sem qualquer tipo de controle por meio do órgão
ambiental, uma vez que não há uma previsão legal que faça com que se adotem medidas
penosas para repreender aquele que degrada o meio ambiente.
Minas Gerais é o único Estado que possui uma norma que resolve os assuntos
relacionados ao fechamento de mina, que é a Deliberação Normativa nº 127 de 27 de
novembro de 2008. A fragmentação de normas não pode continuar, pois, desse modo, os
problemas decorrentes da falta de planejamento e da adoção de um plano que projete como
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serão as medidas tomadas pelo empreendedor quando as atividades forem encerradas pode
resultar em um problema ainda maior.
Ademais, a falta de uma legislação própria aliada à falta de interligação entre os
órgãos ambientais faz com que não haja uma fiscalização mais incisiva para cumprimento das
regras existentes para um fechamento programado e que recupere a área que há anos vem
sendo degradada pela atividade.
No Brasil, há muitos empreendimentos minerários e muitos deles ainda são
abandonados, suspensos temporariamente ou paralisados, sem qualquer tipo de informação
sobre quantos e quais são. Não há sequer um inventário das áreas mineradas que estão com
suspensões temporárias, paralisadas, abandonadas ou em via de encerrar definitivamente suas
atividades, para que possa ser feito um maior controle dos impactos causados para que
possam ser reparados a tempo.
A superação dessa situação deveria constituir uma prioridade urgente na agenda do
governo, entretanto, não é, pois ao que se verifica ao lançar o Plano Nacional de Mineração
2030 e um novo marco de regulação da atividade minerária, o fechamento de mina deveria vir
como ponto de destaque, por ser um instrumento indispensável e vital para a permanência de
um empreendimento minerário além de conferir uma maior proteção. Porém, ao que se
percebe, a regulamentação sobre o fechamento da mina no Brasil ainda está longe de ser
concluída.
A expectativa é que, em um momento breve, assim como ocorrem em muitos países
mineiros, que têm suas próprias leis que disciplinam a questão do fechamento de mina e que
são colocadas em prática, tendo em vista que são submetidas constantemente à fiscalização
por parte dos órgãos governamentais, as empresas brasileiras sejam obrigadas a apresentarem
relatórios de como vêm fazendo para minimizarem os impactos ocasionados pela atividade
minerária, além de se ter um histórico de todas as atividades que se encerrarão, para que a
fiscalização seja mais contundente.
Porém, enquanto não surge uma legislação específica, hão de se adotar medidas que
visem dar uma destinação social e ambiental àquela área que não será mais utilizada para a
mineração. Devem-se adotar melhores práticas em matéria de reabilitação ambiental, como os
exemplos de programas de fechamento de mina de Águas Claras e Mina Velha, Mina da
Passagem, Ópera de Arame e Pedreira Paulo Leminsk e tantas outras citadas no presente
trabalho, de maneira que a utilização futura autossustentável para o local da mina ocorra e se
torne uma prática rotineria adotada por parte das mineradoras, de modo que haja o mínimo
prejuízo aos recursos ambientais.
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Os exemplos citados no presente trabalho permitem refletir como um bom
planejamento de fechamento de mina pode favorecer um lugar, uma população e um governo,
pois, ao se recuperar e dar uma destinação para aquela cava muitas vezes sem qualquer tipo de
uso, mostra-se que o discurso da responsabilidade social e da sustentabilidade pode ser
colocado em prática e não passa apenas de uma utopia.
Desse modo, espera-se que o presente trabalho auxilie as autoridades e a própria
sociedade a perceberem a importância da criação de normas específicas que regulamentem,
detalhadamente, o instituto do fechamento de mina. Esta pesquisa buscou contribuir também
no sentido de se incentivarem as minerações a transformarem antigas áreas, que ficariam
inoperantes e improdutivas após o encerramento definitivo de suas atividades, em áreas
produtivas, recuperadas, belas e que possam ser utilizadas por todos indistintamente.
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