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Sinopse: 

A temática ao qual será desenvolvida neste estudo tem como foco o licenciamento 
das atividades dos empreendimentos minerários instalados no perímetro e entorno de 
Unidade de Conservação no âmbito do estado do Amazonas. O objetivo deste 
trabalho é desenvolver propostas que otimize a eficiência do licenciamento ambiental 
e do ordenamento da atividade minerária no interior e entorno de Unidades de 
Conservação no âmbito do Estado do Amazonas. Foram utilizados como referencial 
teórico os pressupostos de artigos científicos, pareceres e relatórios técnicos de 
órgãos públicos envolvidos na regulamentação do setor mineral e ambiental. Com a 
pesquisa, chegou se a conclusão de que é necessária uma visão e atuação sistêmica 
entre as entidades ligadas diretamente com a atividade mineral, fortalecendo a 
tomada de decisão e quiçá reverter irregularidade na exploração mineral. 

 

Palavras-chave: Licenciamento Ambiental, Mineração, Unidade de Conservação, 

Amazônia. 
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RESUMO 

 

A temática ao qual será desenvolvida neste estudo tem como foco o licenciamento 
das atividades dos empreendimentos minerários instalados no perímetro e entorno 
de Unidade de Conservação no âmbito do estado do Amazonas. É fato que nem 
sempre esses empreendimentos cumprem as condições de operação ou restrições 
impostas pelo licenciamento ambiental. Desta forma, pertubações em diferentes 
níveis, em muitos casos irreparáveis, atinge diretamente às comunidades das 
Unidades de Conservação. Portanto, o objetivo deste trabalho é desenvolver 
propostas que otimize a eficiência do licenciamento ambiental e do ordenamento da 
atividade minerária no interior e entorno de Unidades de Conservação no âmbito do 
Estado do Amazonas. Foram utilizados como referencial teórico os pressupostos de 
artigos científicos, pareceres e relatórios técnicos de órgãos públicos envolvidos na 
regulamentação do setor mineral e ambiental e para a execução deste estudo foi 
realizada análise exploratória, utilizando informações de sistema geográfico, 
observação de campo, decompondo qualitativamente o panorama da atividade 
minerária e por fim, compilando dados para confecção de mapas e gráficos. O 
licenciamento ambiental não pode ser visto como a única solução que seria 
responsável pela proteção das zonas de amortecimento e das unidades de 
conservação, visto que é apenas um dos instrumentos previstos na Política Nacional 
do Meio Ambiente, sendo necessária, portanto, a implementação de outras políticas 
públicas que passam necessariamente pelo fortalecimento dos órgãos ambientais, 
em especial dos órgãos municipais de meio ambiente, e ainda pela implementação 
de programas consistentes que tenham como objetivo sensibilizar a população 
residente para a importância da proteção das unidades de conservação. 
 

Palavras chave: Licenciamento Ambiental, Mineração, Unidade de Conservação, 

Amazônia. 
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ABSTRACT 

 

The theme to be developed in this study is focused on the licensing of the activities of 
the mining enterprises installed in the perimeter and environment of the Conservation 
Unit within the state of Amazonas. It is a fact that these projects do not always meet 
the conditions of operation or restrictions imposed by environmental licensing. In this 
way, disturbances at different levels, in many cases irreparable, reach directly to the 
communities of the Conservation Units. Therefore, the objective of this work is to 
develop a proposal that achieves the efficiency of environmental licensing and the 
management of mining activities in and around these protected areas. The 
assumptions of scientific articles, opinions and technical reports of public agencies 
involved in the regulation of the mineral and environmental sector were used as 
theoretical reference, and for the execution of this study an exploratory analysis was 
carried out, using information from geographic system, field observation, qualitative 
decomposition of the and finally, compiling data for making maps and graphs. 
Environmental licensing can not be seen as the only solution that would be 
responsible for the protection of buffer zones and conservation units, since it is only 
one of the instruments foreseen in the National Environmental Policy, therefore, it is 
necessary to implement other public policies that necessarily involve the 
strengthening of environmental agencies, especially municipal environmental 
agencies, and the implementation of consistent programs aimed at raising the 
awareness of the resident population of the importance of protecting protected areas. 
 

Keywords: Mining, Conservation Unit, Environmental Licensing, Amazonia. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A temática ao qual será desenvolvida neste estudo terá como foco o 

licenciamento das atividades dos empreendimentos minerários instalados no 

perímetro e entorno de Unidade de Conservação (UC) no âmbito do estado do 

Amazonas. 

Sabe-se que a atividade de mineração não pode ser realizada, em 

nenhuma hipótese, dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral e 

nas Reservas extrativistas (RESEX). Isto porque, essas atividades vão de 

encontro aos objetivos da categoria de Proteção Integral e aos objetivos da 

RESEX. Apesar da restrição legal, a atividade de exploração mineral obedece 

tal marco regulatório? E como se comportam as demais classes de UC? 

Em um levantamento preliminar, sabe se que do total de 3.254 

processos de intenção minerária no estado do Amazonas, 337 já estão em 

pesquisa, lavra garimperira ou em exploração mineral no perímetro e entorno 

de Unidades de Conservação localizadas no Estado do Amazonas, sendo que 

78 empreendimentos ocupam espaço no interior e entorno de Unidade de 

Proteção Integral. 

Além disso, há a influencia de mais de um empreendimento com 

atividades afins ocupando uma mesma unidade de gestão ambiental, nesse 

caso, em uma unidade de conservação, o que gera impactos negativos 

provenientes do efeito sinérgico e cumulativo. 

Visto tais questões, o objetivo deste estudo é desenvolver propostas que 

otimize a eficiência do licenciamento ambiental e do ordenamento da atividade 

minerária no interior e entorno de Unidades de Conservação no âmbito do 

Estado do Amazonas, apresentando conceitos básicos, questões legais (leis, 

resoluções, decretos), aspecto jurídico e administrativo dos órgãos de 

regulação, bem como suas fragilidades, caracterização espacial dos conflitos 

entre áreas de interesse mineral em UCs, para, por fim, ilustrar a temática do 

caso do Parque Estadual Rio Negro – Setor Norte e Parque Nacional 

Anavilhanas sob influência das lavras de exploração de areia localizadas em 

seu entorno. 

O Parque Nacional Anavilhanas localiza-se no estado do Amazonas, 

com território distribuído pelos municípios de Manaus e Novo Airão. É formado 
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por um complexo de cerca de 400 ilhas. O Parque Estadual Rio Negro – Setor 

Norte encontra se próximo à Anavilhanas e está inserido no município de Novo 

Airão. Ambos possuem acesso por meio fluvial, uma vez que são banhados 

pelo rio Negro. Integram o Mosaico do Baixo Rio Negro. A importância do 

Parque é dada em função da proximidade com Manaus e por apresentarem 

belezas cênicas singulares. Dessa forma, o turismo em Anavilhanas é 

relevante. Porém as belezas cênicas contrastam com balsas e dragas 

provenientes da exploração de areia. 

Por estar próximo ao mercado consumidor – Manaus – somado ao fato 

da área de exploração encontrar-se fora dos limites dos parques, bem como 

por oferecer uma jazida aluvionar de areia relevante, a área desperta interesse 

de grandes empresários do setor da construção civil. No entanto encontra-se 

em zona de amortecimento de ambos parques e o transporte do minério é 

viabilizado pela única via fluvial, rio Negro, que corta o parque Anavilhanas. 

A metodologia de trabalho caracterizou-se pela pesquisa exploratória 

bibliográfica e documental (legislação vigente, documentos dos órgãos de 

controle da atividade mineral, órgãos gestores do Parque Nacional Anavilhanas 

e Parque Estadual Rio Negro – Setor Norte, entre outros). A pesquisa ainda 

contou com observação em campo e processamento de dados geográficos 

para elaboração dos produtos cartográficos. 

Por fim, o ensaio, buscou chamar atenção para a problemática, o qual 

como é conveniente, possui nítido caráter minerário e necessitará que tais 

empreendimentos, sob a orientação dos órgãos públicos ambientais, busquem 

adequação. 
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APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A problemática desse trabalho inicia com a seguinte questão: 

As atividades de mineração instaladas no entorno ou no interior de 

Unidade de Conservação cumprem as condições de operação ou restrições 

impostas pelo licenciamento ambiental? 

Quando não cumprido os termos para mitigação dos impactos, há 

pertubações em diferentes níveis às comunidades locais. Assim, a função da 

área protegida perde sua função, até mesmo sua razão de existir. 

Tal questionamento levanta a problemática dos conflitos de interesses 

adversos que assolam as Unidades de Conservação. Uma vez que, se por lei é 

protegida, os objetivos da UC são ameaçados pela mineração que carrega em 

seu âmbito jurídico o desenvolvimento arcaico a qualquer custo. 

Fechamos esta apresentação com outro questionamento, apenas 

reflexivo: Qual a visão de desenvolvimento que queremos para a Amazônia? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver propostas que otimize a eficiência do licenciamento 

ambiental e do ordenamento da atividade minerária no interior e entorno de 

Unidades de Conservação no âmbito do Estado do Amazonas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar o marco regulamentário da atividade minerária frente à 

questão ambiental, apontando as inseguranças jurídicas, bem como as 

fragilidades administrativas dos órgãos que regulamentam a atividade mineral; 

- Caracterizar as sobreposições do interesse da atividade minerária em 

UC; 

- Identificar as deficiências do licenciamento ambiental durante o trâmite 

processual de empreendimentos identificados no estudo de caso. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O setor da mineração, mesmo com tantos investimentos, com 

elaboração de procedimentos, protocolos, instruções, manuais e normas para o 

setor da mineração, bem como em alguns casos, mesmo com a salvaguarda 

dos aspectos ambientais – Licenciamento Ambiental, os descasos com as 

normas ambientais, normas trabalhistas, são frequentes. Soma se a isso, o fato 

da atividade minerária liderar as estatísticas nacionais de impactos 

socioambientais e está marcada com o maior acidente ambiental brasileiro 

envolvendo uma mineradora – Tragédia de Mariana. 

Dessa forma é necessário julgar a atividade para verificar se de fato o 

modelo de desenvolvimento cabe substituir floresta ou água em padrões 

naturais por desenvolvimento efêmero. 

Visto que os interesses entre Mineração e UC possuem caráter 

antagônico, este estudo justifica-se pela necessidade de elaborar um caminho 

que busque uma boa relação da atividade minerária com os organismos 

contidos nos arredores da Unidade de Conservação ou em seu interior. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para reunir informações 

sobre o tema que ainda se encontra de forma dispersa na literatura e, a partir 

disso, possa intensificar as discussões sobre a influência que os 

empreendimentos minerários exercem sobre as Unidades de Conservação. 

Espera-se também que este trabalho possa ser usado como ferramenta auxiliar 

para orientação na tomada de decisão de gestores públicos em suas decisões 

relativas à operação de empreendimentos de mineração em zonas protegidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia a empregar caracteriza-se como estudo de natureza 

exploratória, utilizando levantamento bibliográfico, documental e informações 

de sistema geográfico. 

O desenvolvimento do trabalho compreendeu cinco etapas resumidas e 

organizadas. 
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REVISÕES DE LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica geral será acessível em livros, revistas técnicas, 

dissertações, teses, normas técnicas, legislações, artigos e em congressos que 

abordam temas específicos sobre mineração, meio ambiente, UC, legislação 

mineral e ambiental. 

Pesquisas bibliográficas específicas via internet, em sites de órgãos 

públicos que regulamentam o setor mineral no Brasil e a Gestão de Áreas 

Protegidas. A legislação vigente sobre mineração e meio ambiente está 

disponível nos sites dos órgãos públicos, como do Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas - IPAAM (www.ipaam.am.gov.br), Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (www.icmbio.gov.br), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA (www.ibama.gov.br), Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM (www.anm.gov.br/), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) 

assim como na Constituição Federal de 1988, dentre outros. 

Pesquisas em processos arquivados em órgãos públicos responsáveis 

pela regulamentação do setor mineral (DNPM, IPAAM, SEMA), de laudos, 

pareceres, e relatórios técnicos, portarias planos de gestão de UC. Esses 

documentos encontram-se disponíveis nos respectivos órgãos que licenciam e 

regulamentam a atividade mineral, assim como àqueles que executam a gestão 

das UCs. 

 

ANÁLISE GERAL DA LITERATURA CONSULTADA 

 

A partir da literatura consultada, se desenvolverá uma análise detalhada 

e descritas informações sobre os seguintes aspectos que abordam a temática 

das atividades minerais em unidades de conservação à luz do arcabouço legal: 

- Aspectos legais aplicados à mineração e às Unidades de Conservação, 

destacando as legislações federais e estaduais; 

- Marco regulamentário e principais alterações; 

- Descrição da estrutura processual do interesse minerário; 

- Atribuições dos órgãos reguladores da atividade mineral; 
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- Procedimentos administrativos para abertura de processos da atividade 

minerária; 

 

CARACTERIZAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICO 

 

Os dados do Cadastro Mineiro serão relacionados com os perímetros 

das UCs federais e estaduais, inseridos em plataforma de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) com base nas coordenadas geográficas descritas 

nos decretos presidenciais e de governos estaduais, que criaram as UCs. 

Levando em conta as diferentes categorias de UCs, o cruzamento desses 

dados espaciais possibilitará a organização dos interesses minerários (por 

empresa, tipo de minério, número de processos) em cada UC demarcada na 

unidade federativa do estado do Amazonas cujo subsolo está requerido para 

pesquisa ou lavra, assim como na faixa de 10 km no entorno das UCs. 

Para efeito desta análise, a data de atualização foi fixada em 

25.01.2018. Portanto, fruto desta etapa é a organização, cruzamento e análise 

de dados de informações oficiais, bem como: 

- Confecção de mapas temáticos relacionados às substâncias de maior 

interesse e fases dos processos de intenção de exploração mineral; 

- Análise espacial das sobreposições de áreas de interesse mineral e 

UCs. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Os dados vão conformar um conjunto de informações que irão subsidiar 

o estudo de caso, a partir de dados disponíveis nos planos de gestão, em 

processos de mineração disponíveis no SISMINE, em relatórios de fiscalização 

e de vistoria pertencente ao IPAAM, e em documentos dispersos em 

instituições que estão diretamente envolvidas no uso e no programa de gestão 

daquele território. 

Compreende como objeto do estudo os diversos processos de 

mineração incidentes em área de amortecimento do Parque Estadual do Rio 

Negro - Setor Norte e Parque Nacional de Anavilhanas, ambas unidades de 
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categoria de proteção integral, sendo a primeira pertencente à esfera estadual 

e a segunda à federal. 

A área de estudo está localizada na calha do Rio Negro, estado do 

Amazonas, nas proximidades da junção de quatro unidades: ao noroeste do 

Parque Nacional de Anavilhanas e norte da Área de Proteção Ambiental (APA) 

MD do Rio Negro, à leste do Parque Estadual do Rio Negro – Setor Norte e ao 

oeste da APA da ME do Rio Negro – Setor Aturiá/Apuazinho. 

A área de concentração dos empreendimentos minerários encontra-se 

na zona de amortecimento dos Parques, aos quais estão definidos em seus 

planos de gestão. Portanto, para o desenvolvimento do estudo de caso 

selecionado será executado: 

- Revisão da literatura específica: Processos de licenciamento dos 

empreendimentos, relatórios técnicos, artigos, laudos técnicos, dentre outros, 

que estão relacionados à área em questão; 

- Análise e descrição das propostas de compatibilidade com a UC; 

- Identificação de não conformidades, que possam oferecer risco e/ou 

provocar perturbações nas UCs; 

 
ANÁLISE CRÍTICA, PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES 

 

Análise crítica se atribui aos aspectos positivos e negativos, tanto com 

respeito à legislação quanto aos procedimentos administrativos que perduram 

durante o trâmite do processo de interesse mineral. 

- Legislação: o que e quem aborda, deficiências e avanços; 

- Correlação entre os aspectos legais e as práticas aplicadas em 

procedimentos administrativos que perduram durante o trâmite do processo de 

interesse mineral; 

- Análise crítica sobre o estudo de caso apresentados neste trabalho; 

- Por meio do Procedimento Operacional Padrão, realizou-se 

considerações e recomendações de medidas com intuito de promover 

discussões sobre: 

- Os aspectos legais associados aos processos de mineração no limite e 

entorno da UC; 

- Salvaguardas que orienta os órgãos envolvidos na proteção ambiental.  
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CAPÍTULO I - PANORAMA DA MINERAÇÃO: 

PONTENCIALIDADES NACIONAL E CENÁRIO DA ATIVIDADE 

NO AMAZONAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em termos técnicos, a atividade de extração mineral é definida como 

"MINERAÇÃO", propriamente dita. Engloba as atividades de pesquisa, lavra e 

beneficiamento de minerais, e se caracteriza pela existência de um plano de 

aproveitamento econômico de um corpo mineral conhecido. A atividade assim 

definida compreende três etapas, que correspondem a implantação, operação 

e desativação. Neste sentido, a mineração configura-se como uma forma de 

uso temporário do solo (MMA, 1997), uma vez que o recurso mineral é finito. 

Segundo Farias (2002) a mineração é um dos setores básicos da 

economia do país, contribuindo de forma decisiva para o bem estar e a 

melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo 

fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde que 

seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os 

preceitos do desenvolvimento sustentável. 

Percebe-se que a mineração industrial, levando em consideração suas 

etapas, é de vital importância para a economia e o desenvolvimento do país. 

Ela é essencial do ponto de vista da obtenção de matéria-prima, além de ter 

boa representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Assim, a atividade mineral, não está acompanhada apenas de 

desenvolvimento e bons resultados, ela também provoca significativos 

impactos ambientais e sociais. Ou seja, apesar de seus benefícios, também 

gera muitos riscos e externalidades socioambientais. Normalmente, a oposição 

à mineração é mais intensa em regiões de alto valor cênico ou locais de 

condições favoráveis a raras espécies de flora e fauna. 

O presente capítulo objetiva apontar a perspectiva da mineração para a 

economia nacional e identificar os minerais extraídos de forma legal no estado 

do Amazonas, bem como relacionar os municípios com sua respectiva 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 
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Assim, pretende-se alcançar um mapeamento das potencialidades minerais do 

estado do Amazonas. 

Para atingir o objetivo optou-se por uma pesquisa descritiva e 

exploratória. Descritiva, pois levanta as características minerais do estado do 

Amazonas e sua interação econômica, e Exploratória, visto que assume, em 

geral, as formas de pesquisas bibliográficas (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 

51-52). Quanto aos meios, a pesquisa é caracterizada como bibliográfica e 

documental, pois as fontes de dados da CFEM são oriundas do banco de 

dados da Diretoria de Procedimentos Arrecadatórios (DIPAR), ANM (2018). 

 

1 MINERAÇÃO NO CONTEXTO NACIONAL 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a atividade 

minerária representa 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil (DNPM, 

2015). O subsolo brasileiro é rico e apresenta minérios de classe mundial 

resultando em maior competitividade. 

No entanto, há ainda pouco conhecimento geológico sobre as reservas, 

pois aproximadamente 20% do território nacional foi adequadamente mapeado 

geologicamente. Entre minerais encontrados, destacam-se o nióbio, minério de 

ferro, alumínio, níquel, entre outros (IBRAM, 2013). 

O Quadro 01 demonstra as posições do país em termos de exportação 

de minerais. 

 

Quadro 01 – Principais minerais exportados e importados 

Exportador 

Global 
Exportador Autossuficiente 

Importador/ 

Produtor 

Dependência 

Externa 

• Nióbio (1º) 

• Minério de 

Ferro (2º) 

• Manganês (2º) 

• Tantalita (2º) 

• Grafite (3º) 

• Bauxita (2º) 

• Rocha 

Ornamental (4º) 

• Níquel 

• Magnésio 

• Caulim 

• Estanho 

• Vermiculita 

• Cromo 

• Ouro 

• Calcário 

• Diamante  

Industrial 

• Titânio 

• Tungstênio 

• Talco 

• Cobre 

• Fostato 

• Diatomito 

• Zinco 

• Carvão 

Metalúrgico 

• Potássio 

• Enxofre 

• Terras Raras 

Fonte: adaptado de IBRAM, 2013 
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Além disso, o quadro trás os tipos minerários dos quais há 

autossuficiência e aqueles cuja demanda interna requer importação. 

O grande destaque é direcionado ao minério de ferro, visto que o país é 

o segundo maior produtor de ferro e este é também a principal commodity 

negociada (DNPM, 2015), especialmente em função do papel da China com 

relação ao setor. 

Vale lembrar que no Quadro 01 estão listados apenas os minerais mais 

voltados para a exportação. Se agregarmos nesse dado os minérios utilizados 

na construção civil, por exemplo, os números se tornam ainda maiores. 

No período 2001/2011 o valor da produção mineral brasileira teve 

crescimento de 550%, saindo de US$ 7,7 bilhões para US$ 53 bilhões. Mas as 

exportações caíram no ano de 2012 devido a queda do preço do minério de 

ferro, que responde por cerca de 75% da produção mineral brasileira. Em 2014 

a mineração correspondeu a 15% das exportações nacional, à monta de US$ 

40 bilhões1. 

 

 

Gráfico 01 – Evolução da produção mineral brasileira 
Fonte: Adaptado de IBRAM, 2018 

  

                                                 
1
 IBRAM, 2018. 
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1.1 ROYALTIES DA MINERAÇÃO 

 

Royalty é uma palavra de origem inglesa e refere-se a remunerações de 

natureza diversa pagas pela concessão ou uso de direitos de autor ou 

proprietário de determinado bem. No Brasil, existem diferentes tipos de 

royalties implementados, dentre eles a Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e os royalties sobre exploração do 

petróleo e gás natural. 

Desde 2002, a atividade mineral vem crescendo amplamente, devido 

principalmente à demanda da China, Índia e Estados Unidos, destacando que o 

Brasil é um dos maiores países produtores do mundo, exportando cerca de 

70% da sua produção (KOPPE, 2007). O gráfico 2 a seguir mostra a 

arrecadação da CFEM no Brasil nos últimos 14 anos (valores divididos entre os 

estados e municípios), destacando aumento no crescimento na arrecadação, 

pois de 2004 a 2013 o royalty mineral quase que triplicou chegando próximo da 

casa dos bilhões de reais em 2013. 

 

 

Gráfico 02 – Evolução do crescimento da arrecadação da CFEM 
Fonte: Dos Autores (dados da ANM, 2018) 
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A CFEM é direito ao qual a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios têm sobre os resultados da exploração dos recursos minerais em 

seu território (BRASIL, 1988). Os valores arrecadados pelo município e pelo 

Estado devem ser aplicados somente em projetos que, direta ou indiretamente, 

revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, 

da qualidade ambiental, da saúde e educação. 

A CFEM é recolhida junto ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral, sendo posteriormente destinada aos diferentes níveis do governo da 

seguinte forma: 23% aos estados de onde foi extraída a substância mineral, 

65% aos municípios produtores, 12% ao DNPM (que deve destinar 0,2% à 

proteção do meio ambiente nas regiões mineradoras, por meio do IBAMA ou 

outro órgão federal competente e 2% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FNDCT) (BRASIL, 2000). 

A alíquota da compensação incidia sobre o faturamento líquido e varia 

de acordo com a atividade mineral. Potássio, minério de alumínio, manganês e 

sal-gema têm alíquota de 3%. Ferro, fertilizantes e carvão têm alíquota de 2%. 

Para o ouro, é de 1% (quando extraído por empresas mineradoras) e as pedras 

preciosas, carbonatos e metais nobres têm alíquota de 0,2% (BRASIL, 1990). 

No entanto, com o lançamento do Programa de Revitalização da 

Indústria Mineral Brasileira, ao qual incluía no pacote de novas medidas para 

alavancar a mineração, em meados do ano de 2017, a CFEM é alterada por 

meio da Medida Provisória 789/17 (atual Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 

2017). A medida tem como principal novidade as mudanças na distribuição da 

CFEM entre estados, municípios e órgãos públicos.2 

Tanto para os estados e o Distrito Federal (DF) quanto para os 

municípios o rateio sofreu mudanças. Antes recebiam 23% e 65%, 

respectivamente. A nova regra diminuiu para 15% (estados e DF) e 60% 

(municípios). O DF também participa do rateio com os municípios porque 

assume obrigações e direitos de uma prefeitura. O percentual sofreu redução, 

mas a arrecadação total a ser distribuída aumentou porque as alíquotas 

sofreram um aumento e elas passaram a incidir sobre a receita bruta em vez 

da líquida. Diminuíram ainda os percentuais para o órgão regulador 

                                                 
2
 BRASIL, 2017. 
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(Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, a ser substituído pela 

Agência Nacional de Mineração – ANM), que passou de 9,8% para 7%; e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de 2% 

para 1%. O fundo precisava direcionar os recursos para pesquisas no setor 

mineral. O IBAMA continuou com 0,2% da CFEM para atividades de proteção 

ambiental em regiões impactadas pela mineração. 

Dois novos beneficiários foram incluídos: o Centro de Tecnologia Mineral 

(CETEM), que contará com 1,8% para pesquisas, estudos e projetos de 

tratamento, beneficiamento e industrialização de bens minerais; e os 

municípios que serão afetados pela atividade de mineração se a produção não 

ocorrer em seus territórios, que serão contemplados com 15% da arrecadação. 

Esse impacto considera situações como ter o território cortado pelas 

infraestruturas usadas para o transporte ferroviário ou por dutos; ser afetado 

por operações portuárias e de embarque e desembarque de minerais; alojar 

pilhas de materiais estéreis, barragens de rejeitos e instalações de 

beneficiamento; ou ser impactado socialmente por ter limites com município 

onde ocorra a produção. 

 

1.2 MINERAÇÃO NO CONTEXTO REGIONAL 

 

Para Silva (2008), na Amazônia brasileira se localizam os seguintes 

percentuais, das reservas minerais, sobre o total do país: 30%, ferro; 80%, 

bauxita; 50%, caulim, 75%, cobre e; 87%, estanho. Em relação aos 

quantitativos obtidos atualmente, nessa região, sobre o total extraído pela 

indústria da mineração, constante no periódico da Balança Comercial Mineral 

da Amazônia, IBRAM, 2008, apresenta os seguintes dados: 26% do ferro, 26% 

do cromo, 74% do manganês, 80% do cobre, 85% do alumínio, 96% do caulim, 

100% do estanho, e 100% do tântalo. 

Segundo dados desse Instituto, Pará e Maranhão responderam por 26% 

da exportação da indústria extrativa e de transformação mineral da Amazônia 

Legal, cujo saldo da balança comercial foi superavitário em US$ 6,6 bilhões em 

2010. Na pauta mineral, destacaram-se as exportações de ferro, cobre e 

manganês, que representam 89% da comercialização de minérios da 

Amazônia ao exterior. Os principais destinos das exportações, desses recursos 
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naturais, nesse período, foram a China (25%), o Japão (15%), e a Alemanha 

(9%).Os minérios mais extraídos na Amazônia são ferro (35,2%), alumina 

(17,6%), alumínio (15,1%) e cobre metálico (11,3%). Já em relação aos 

transformados os mais exportados são o alumínio e alumina e o ferro gusa que 

representam 88%, do segmento na Amazônia (IBRAM, 2008). 

A exploração de manganês iniciou se, em 1957, na Serra do Navio 

localizada no então território federal, e depois, estado do Amapá, cujo trecho 

também é chamado de Amazônia Oriental. Neste ano, ocorreu o primeiro 

embarque de minério, sucedido por outros, durante quarenta anos (até 1997). 

Esta atividade foi explorada por uma empresa brasileira, de médio porte, 

associada a uma produtora de aço dos Estados Unidos. 

Silva (2001) diz que outro elemento propulsor da mineração na 

Amazônia foi a implantação do Programa de Pólos Agrominerais, da Amazônia, 

inclusive Carajás e Trombetas (Pará) e Amapá (estado homônimo), e do 

Programa Grande Carajás, em 1974, por meio de concessão de incentivos 

fiscais, e de crédito financeiro, implantação de infraestrutura (construção de 

estrada de ferro, hidrelétrica, porto, etc.), direta ou indiretamente, pelo governo 

federal. 

 

1.3 CENÁRIO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

A vasta extensão do estado do Amazonas, com 1.570.745,68 km2 

(IBGE, 2002), maior do Brasil, dá margem à existência de uma ampla variação 

de recursos minerais em seu território. 

O mapa da geodiversidade do estado, fruto do trabalho da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) ao longo de 37 anos de 

experiência na região, mostra que o estado possui consideráveis recursos 

minerais. Os minerais de maior destaque, considerando sua viabilidade técnica 

e socioeconômica a curto e médio prazo são: materiais para construção civil, 

fertilizantes (calcário, potássio e uréia), caulim, cassiterita, tantalita, sílica (para 

a composição de componentes eletro-eletrônicos) e nióbio (para ligas diversas) 

- estes dois últimos importantes para o Pólo Industrial de Manaus, além do gás 

e petróleo na província de Urucu, município de Coari, carro-chefe dos ganhos 

econômicos no interior do estado (SILVA, 2001). 
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Nos municípios localizados na calha do rio Madeira, mais precisamente 

Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, detacam-se a exploração 

garimpeira de ouro. Na zona metropolitana do Amazonas, Manaus, Iranduba e 

Manacapuru, o destaque é para a extração de água mineral, já que o pólo 

industrial, localizado em Manaus é composto por muitas fábricas de bebidas. 

Em Iranduba, o destaque é o pólo oleiro. Barcelos e Presidente Figueiredo se 

destacam também em granito, seja para utilização ornamental, seja para a 

construção civil. No município de Novo Airão, a areia, que é extraída do leito do 

Rio Negro tem uma representatividade, no entanto sofre com a clandestinidade 

(IPAAM, 2016). 

A extração de Cassiterita na mineradora Taboca S.A., controlada pelo 

Grupo Minsur, empresa mineradora peruana de grande porte, junto com a 

extração que ocorre no sul de Lábrea, rendeu 80,47% da somatória da 

percentagem da CFEMs arrecadada nos municípios produtores de minérios no 

ano de 2017 (Gráfico 01), ou seja, a atividade representa não só uma 

importância econômica para o município de Presidente Figueiredo, mas para o 

estado do Amazonas e para o país. O Quadro 03 demonstra as aptidões 

minerais por municípios amazonenses por meio da arrecadação da CFEM, no 

ano de 2017. 

 

 

Gráfico 03 – Representação da arrecadação da CFEM por minério em 2017 
Fonte: Dos Autores (dados da ANM, 2018)  
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Quadro 02 – Arrecadação CFEM no ano de 2017 por município 

MUNICÍPIO MINERAIS ARRECADAÇÃO - CFEM - 2017 

Barcelos Granito 90.357,36 

Benjamin Constant Areia 252,42 

Boca do Acre Areia 204,31 

Borba Ouro 97.731,84 

Careiro da Várzea Areia 1.453,23 

Coari Argila 2.203,40 

Humaitá 
Areia 301,81 

Ouro 68,14 

Iranduba 
Água mineral 15.739,32 

Argila 24.382,13 

Itacoatiara 
Areia 1.569,48 

Argila 14.739,52 

Jutaí Ouro 10.762,40 

Lábrea Cassiterita 167.709,39 

Manacapuru 

Água mineral 2.085,27 

Areia 4.965,65 

Argila 3.883,23 

Manaus 

Água mineral 839.186,29 

Areia 23.648,57 

Argila 6.180,90 

Saibro 1.669,56 

Manicoré Ouro 25.673,16 

Novo Airão Areia 2.468,89 

Novo Aripuanã Cascalho 8.253,81 

Parintins 
Areia 79,91 

Argila 5.223,81 

Presidente Figueiredo 

Cassiterita 8.066.842,13 

Granito 10.470,57 

Tantalita-Columbita 807.336,69 

Silves Areia 226,16 

Tabatinga Argila 1.177,21 

Urucará 

Calcário 426,71 

Ferro 2.379,70 

Gipsita 3.704,70 

ARRECADAÇÃO TOTAL 10.243.357,67 

Fonte: Dos Autores (dados obtidos da ANM, 2018)  
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CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou perceber a 

perspectiva ascendente que a atividade da mineração caminha, sobretudo no 

estado do Amazonas. Além disso, os números discrepantes da arrecadação da 

CFEM demonstram o quanto a atividade pode ter importância econômica para 

os municípios com baixa densidade demográfica. 

Captando informações do banco de dados da Diretoria de 

Procedimentos Arrecadatórios da ANM possibilitou-se alimentar as ferramentas 

de análise, facilitando dessa forma, na interpretação rápida e objetiva dos 

indicadores desse estudo. 

Portanto, é conclusivo mencionar que no intervalo de 10 anos, a 

evolução da produção mineral teve um crescimento maior que 300% e a 

arrecadação da CFEM, crescimento maior que 400%. Já no âmbito do estado 

do Amazonas, a extração da cassiterita no município de Presidente Figueiredo 

apresenta-se com maior representatividade na arrecadação da CFEM. 
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CAPÍTULO II – MINERAÇÃO E SEUS IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Farias (2002) diz que são várias as atividades antrópicas que vêm 

criando problemas ambientais, no uso do solo e subsolo, além das atividades 

de mineração, entre as quais se destacam: a urbanização desordenada, 

agricultura, pecuária, construção de barragens visando a geração de 

hidroeletricidade, uso não controlado de água subterrânea, dentre outras. 

Sabe-se que a mineração ilegal e não realizada dentro de um sistema de 

gestão ambiental adequado, é causadora de degradação ambiental já que 

ocasiona impactos irreversíveis e/ou de difícil recuperação que afetam tanto o 

meio biofísico quanto o meio social, causando mudanças ecossistêmicas 

significativas. 

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM 

(2002), os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados 

em quatro categorias: solo/subsolo, água, ar e seres humanos. 

Bacci et al. (2006) menciona que os efeitos ambientais estão 

associados, de modo geral, às diversas fases de exploração dos bens 

minerais, como: a abertura da cava (retirada da vegetação, escavações, 

movimentação de terra e modificação da paisagem local); o uso de explosivos 

no desmonte de rocha (sobrepressão atmosférica, vibração do terreno, 

ultralançamento de fragmentos, fumos, gases, poeira, ruído); e o transporte e 

beneficiamento do minério (geração de poeira e ruído), afetando, assim, os 

meios físico, biótico e antrópico. 

Entre as formas de degradação ambiental que a mineração acomete, 

aponta-se as emissões atmosféricas que causa sobre tudo a poluição. 

A poluição atmosférica associada às atividades de mineração está 

presente ao longo de todas as fases de um empreendimento mineiro. 

Dependendo de seu porte, uma mineração pode vir a movimentar, ao longo de 

sua vida útil, uma quantidade de minério da ordem de milhões de toneladas. 

Uma vez que a vida útil de uma mina em geral, é da ordem de dezenas de 
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anos, os problemas relativos a poluição atmosférica associados a ela se 

estendem também por décadas. Portanto, os poluentes atmosféricos podem 

causar problemas ao meio ambiente e à saúde humana, os quais podem 

abranger grandes áreas ou intervalos de tempo. 

As atividades mineiras produzem vários tipos de poluentes atmosféricos, 

dentre os quais destacam-se os óxidos de carbono (CO e CO2), os óxidos de 

nitrogénio (NOx), os óxidos de enxofre (SOx), os hidrocarbonetos (HC) e os 

particulados. 

Desenvolve-se, portanto, um levantamento bibliográfico dos impactos 

ambientais pela emissão de gases atmosféricos através da atividade mineraria 

e aprofundar a pesquisa na temática do mercúrio, buscando apresentar a 

interação dos poluentes com o meio ambiente, através do seu processo de 

dispersão, efeito ao meio ambiente e qualidade de vida. 

Durante o ciclo operacional da mineração a céu aberto, as interações 

com a água repassam por diversas etapas da produção. Entre estas, a 

edificação de barragens de contenção de sedimentos e depósito de rejeitos, e 

de tratamento de efluentes (SILVA, 2007). 

Apesar dos inúmeros protocolos de segurança e monitoramento de 

rejeitos da mineração, há acidentes que podem comprometer os atributos 

naturais, inclusive a qualidade da água. 

Tendo em vista que o uso da água coletada diretamente do rio é 

indispensável para as populações ribeirinhas em suas atividades cotidianas, 

bem como fundamental para todas as formas de vida, faz-se necessário 

atentarmos para a ameaça proveniente dos contaminantes da mineração. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento 

deste capítulo envolvem pesquisa bibliográfica no que concerne às variadas 

formas de mineração incluindo a rudimentar lavra garimpeira, correlacionando 

com o consumo e contaminação dos recursos hídricos. A pesquisa bibliográfica 

se dá a partir de material científico disponível e documento oficial emitido pelo 

DNPM - Classificação das Barragens de Mineração inseridas na PNSB - 

database 04/2014. 

Do ponto de vista da ecologia, comunidade - também chamada 

biocenose - é a totalidade dos organismos vivos que fazem parte do mesmo 

ecossistema e interagem entre si, corresponde, não apenas à reunião de 
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indivíduos (população) ou sua organização social (sociedade) e sim ao nível 

mais elevado de complexidade de um ecossistema (ODUM, 1988). Com essa 

definição, o estudo relaciona o elemento “comunidade” com os impactos 

advindos da atividade da mineração. 

É evidente que a atividade mineral gere impactos positivos, a exemplo 

do desenvolvimento econômico, que gera empregos para a comunidade local, 

intensifica a dinamização da economia local em consequência do consumo de 

produtos, ocorrendo assim um maior fluxo de dinheiro na sede do município 

onde está localizado o empreendimento minerário. No entanto, os impactos 

que serão abordados neste capítulo são negativos, de forma direta e indireta, 

ou seja, são adversos ao equilíbrio ambiental. 

Além disso, aborda-se os impactos sobre o solo, visto que é o impacto 

mais evidente no início da operação de uma jazida. Tal conhecimento é 

importante para subsidiar o capítulo que explanam sobre os conflitos de 

interesses entre a atividade e o meio natural protegido. Além do mais, o 

capítulo encontra-se estruturado em tópicos que generaliza as emissões 

atmosféricas relacionando com a atividade minerária e que traz a temática do 

mercúrio do Rio Madeira. 

Para tanto, este capítulo descrever também três impactos ambientais 

provenientes da atividade minerária que estão associados aos recursos 

hídricos: Consumo, Rebaixamento do lençol freático e Contaminação, 

enfatizando os acidentes causados pelo rompimento de barragens e suas 

ameaças à Amazônia. 

E por último, a divisão encontra-se organizado em impactos sobre as 

comunidades humanas, por conseguinte sobre a vida silvestre e por último 

sobre a cobertura vegetal. 
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2 IMPACTOS APLICADOS AO SOLO 

 

Na maioria dos projetos de mineração, o potencial de erodir solos e 

sedimentos e degradar a qualidade da água superficial é um grande problema. 

Os tipos de impactos associados a erosão e sedimentação são 

numerosos. Geralmente produzem impactos de curto prazo e longo prazo e as 

altas concentrações de material particulado na coluna de água superficial pode 

produzir efeitos tóxicos agudo e crônico em peixes. 

De acordo com um estudo encomendado pela União Europeia, (SINGH, 

2015), cita que os sedimentos depositados em camadas, em áreas inundadas 

ou ecossistemas terrestres podem produzir muitos impactos associados com 

águas superficiais, águas subterrâneas e ecossistemas terrestres. Os minerais 

associados a depósitos de sedimentos pode baixar o pH ou a carga de metais 

em águas superficiais e/ou produzir poluição persistente das águas 

subterrâneas. O estudo afirma ainda que os sedimentos contaminados, 

também podem diminuir o pH dos solos para ponto de causar perda de habitat 

e vegetação. 

Além dos possíveis impactos de poluentes na vida humana e aquática, 

há impactos potenciais associados ao aumento nas velocidades de 

escoamento e dos volumes provenientes de novas perturbações da terra. O 

aumento de velocidades e volumes pode causar inundação à jusante, 

mudanças no canal de fluxo e danos estruturais nas bases das pontes e 

entradas de margens. Nas áreas onde as escavações depositaram partículas 

de ácido e a vegetação nativa foi destruída, o escoamento tem o potencial de 

aumentar o grau de erosão e levar à remoção do solo da área afetada. 

 

2.1 MUDANÇAS DA PAISAGEM 

 

A principal forma de extração mineral no Brasil, ocorre por meio das 

minas a céu aberto. Sua instalação inicia com o desmatamento da região a ser 

lavrada e a retirada de todo o solo fértil. Como esse solo, normalmente, possui 

baixo teor de minério, ele é contraditoriamente chamado de “estéril” pelas 

mineradoras. Esse estéril é, então, acumulado em grandes pilhas. Na maior 

parte dos projetos de grande escala, em seguida, inicia-se o processo de 
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extração; que envolve cortes em blocos de dimensão padronizada e confere à 

mina a aparência de um poço dotado de enormes plataformas em degraus. O 

preparo da escavação é feito a partir da perfuração dos blocos e da infusão de 

cargas de explosivos. A detonação afrouxa os blocos, permitindo que 

escavadeiras mecânicas carreguem o material extraído em caminhões fora de 

estrada para as unidades de beneficiamento (MILANEZ, 2017). 

 

 

Figura 01 – Mudança na paisagem ocasianada pela extração de minérios 

Fonte: foto de WERNECK, 2016 
 

Como forma de comunicar ao público não técnico os impactos da 

mineração, Gudynas (2015), lança mão da ideia de “amputação ecológica”. Ele 

explica que, quando temos um membro amputado (uma perna, um braço, uma 

mão), podemos usar a melhor tecnologia possível (ambiente higienizado, 

anestesia, sutura etc.) e, se o processo for bem realizado, ao final, temos um 

“coto” apresentável, limpo e sem infecção. O procedimento apresenta um 

porém: por melhor que seja a cirurgia, quando ela termina, o membro não está 

mais lá. 

O pesquisador Milanez (2017) explica também que a grande mineração, 

assim, seria um processo semelhante de amputação da paisagem. As 

empresas mineradoras podem usar os melhores métodos de gestão ambiental 
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(recirculação de água, máquinas e equipamentos eficientes, controle de 

material particulado e programa de recuperação de área degradada); mas 

quando se fecha a mina, a montanha não está mais lá. No lugar da serra ou do 

pico, existe um buraco. Assim é modificada toda a paisagem e, com ela, 

mudam o microclima, a fauna, a flora, a dinâmica hidrológica. A função 

ecológica que era exercida pela montanha é extinta. Esse impacto, da ausência 

do material retirado, é inerente à atividade mineral e não pode ser evitado por 

nenhuma tecnologia de gestão. 

 

3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

O Guia de Avaliação de Estudo de Impacto Ambiental de Projetos 

Mineiros (ELAW, 2010), diz que o transporte de emissões no ar ocorre durante 

todas as etapas do ciclo de vida de uma mina, embora em particular, ocorram 

durante a exploração, desenvolvimento, construção e operação. As operações 

de mineração mobilizam grandes quantidades de material; exigem máquinas e 

equipamentos pesados, além de máquinas industriais para processar o 

mineral. As maiores fontes de operações de mineração de poluição do ar são: 

 

- Material particulado transportado pelo  vento, como resultado de escavações, 

jateamento, transporte de materiais, erosão eólica (mais frequente em poços 

aberto), poeira fugaz de depósitos de rejeitos, depósitos, pilhas de resíduos, 

estradas. As emissões dos gases de escape podem originar de fontes móveis 

(veículos, caminhões, maquinaria pesada) também contribuem para aumentar 

o nível de material particulado; e 

 

- Emissões gasosas da queima de combustíveis em fontes estacionárias como 

bombas de sucção, gerador, jateamento e processamento de minerais. 

 

Quando uma fonte emite poluentes na atmosfera, os particulados são 

transportados no ar, são diluídos e estão sujeitos a alterações (físico-químico) 

na atmosfera e até alcançar o receptor (Figura 02). Esses poluentes podem 

causar sérios efeitos na saúde das pessoas e do meio ambiente. 

Potencialmente, a mineração em grande escala pode contribuir 
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significativamente para a poluição do ar, especialmente durante o estágio de 

operação. As atividades durante a extração de minério, processamento, 

manuseio e transporte dependem do equipamento, do tipo de gerador de 

energia, processos e materiais que podem gerar poluentes atmosféricos 

perigosos, como material partículado, metais pesados, monóxido carbono, 

dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio (SINGH, 2015). 

 

 

 

 

 

 

EMISSÕES  

Fontes móveis e 

estacionárias (pode 

ser medido e 

controlado) 

 ATMOSFERA 

Os poluentes são 

transportados, são 

diluídos e produzem 

mudanças físicas e 

produtos químicos. 

 IMPACTOS 

Saúde humana, 

meio ambiente 

(água, terra, vida 

selvagem), 

infraestrutura, clima 

global. 

Figura 02 – Dinâmica dos impactos por emissões atmosférica 
Fonte: adaptado de SINGH, 2015 

 

3.1 MANIPULAÇÃO DO MERCÚRIO 

 

Para Silva (1996), é comum que o mercúrio esteja presente na atividade 

de mineração do ouro. (A mina contém o minério com o elemento de interesse 

e troca o que não tem interesse econômico). Enquanto que as concentrações 

podem variar substancialmente ainda que no mesmo depósito do minério, 

espera-se encontrar mercúrio em resíduos de mineração de ouro. Se o teor de 

mercúrio em um minério de ouro é de 10 mg/kg e um milhão de toneladas são 

processados em uma determinada mina (isto não é uma concentração 

incomum), se pode liberar 10 toneladas de mercúrio no meio ambiente, e 

assim, tanto pode ser uma grande fonte de mercúrio que pode afetar o 

ambiente se não for controlado. 
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Em alguns núcleos de mineração, o minério com o ouro é esmagado e, 

se necessário, é submetido a calor e oxidado em fundições para remover 

enxofre e materiais com conteúdo de carbono que afeta a recuperação de ouro. 

O mercúrio que está presente no mineral evapora, especialmente na fundição, 

que têm sido um dos maiores fontes de emissões de mercúrio na atmosfera. 

Neste processo, o mercúrio também pode ser recuperado e armazenado. Se 

não for retido pelo equipamento de controle de emissões atmosféricas, este 

mercúrio pode ser liberado na atmosfera e afetar o meio ambiente e saúde 

pública. 

Um caso clássico de intoxicação por mercúrio ocorreu por volta de 1953, 

na cidade de Minamata, no sudoeste do Japão, quando várias pessoas 

morreram em consequência direta da intoxicação por mercúrio. Minamata é 

uma região de pesca, e a maioria da população vivia dessa atividade, 

consumindo peixes regularmente. Com o passar do tempo, começaram a sentir 

sintomas como perda de visão, perda de coordenação motora e muscular. Mais 

tarde, descobriu-se que as deficiências eram causadas pela destruição dos 

tecidos do cérebro, em razão da contaminação por mercúrio. Até então, não se 

sabia de que maneira a contaminação havia ocorrido (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). Somente em 1959, cientistas atribuíram os sintomas aos 

peixes e frutos do mar consumidos e contaminados por metilmercúrio. A 

Companhia Chisso, nos anos de 1932 a 1968, produziu acetaldeído, utilizando 

óxido de mercúrio como catalisador. Cerca de 400 toneladas de metilmercúrio 

era formado na reação e descarregado com os efluentes na baía de Minamata. 

Moradores e vizinhança de Minamata, que viviam da pesca e consumiam 

extensivamente peixes e frutos do mar, sofreram as piores consequências 

desse desastre (VEIGA et al., 2002). 

No Brasil, um caso notório ocorre no rio Madeira, onde balsas, dragas 

relavam o leito do rio em busca de ouro. Estima-se que a prospecção aurífera 

de ouro na bacia do rio Madeira tenha lançado no ambiente de 200 a 300 

toneladas de mercúrio apenas entre os anos de 1987 a 1997. Em diversas 

regiões garimpeiras, as emissões atmosféricas resultaram em valores 

semelhantes àqueles verificados em ambientes industriais, como o da 

produção de soda, por exemplo, e em até quatro ordens de grandeza 
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superiores aos valores esperados para atmosfera não contaminada (COSTA, 

2017). 

Os solos de floresta são o principal destino do mercúrio emitido para a 

atmosfera em áreas de garimpo. O quadro 03, abaixo, permite comparar o nível 

de concentração de mercúrio, exprimidos em nanogramas, em solos da Bacia 

do Rio Madeira com outras bacias amazônicas, como, por exemplo, a do Rio 

Negro, a do Rio Tapajós, a do Rio Jaú, entre outras localidades de interesse3: 

 

Quadro 03 – Comparação de diferentes teores de mercúrio sobre os solos 

LOCAL HG NG.G
-1

 AUTOR 

Rio Madeira entre Porto Velho e Humaitá 41 - 346 Lechler et al., 2000 

Bacia do Rio Madeira, Candeias do Jamari 126 - 149 Almeida et al., 2004 

Solos de Floresta em Teotônio, Rio Madeira 35 - 300 Lacerda et al., 1987 

Solos florestais da bacia do Rio Madeira 30 - 340 Malm, 1993 

Bacia do Rio Negro (AM) 81 - 320 Fadini, 1998 

Bacia do Rio Tapajós (PA) 90 - 210 Roulet et al., 2004 

Baria do Rio Teles Pires (MT) 27 - 200 Lacerda et al., 2004 

Bacia do Rio Negro (AM) 48 - 212 Zeidemann, 1998 

Bacia do Rio Jaú (AM) 61 - 103 Zeidemann, 1998 

Serra do Navio 304 ± 61 Forstier et al., 2000 

Próximo a garimpos do Rio Madeira 420 – 9.990 Malm, 1993 

Porto Velho, próximo a lojas comercializadoras 460 – 64.000 Malm, 1993 

Fonte: adaptado de BASTOS e LACERDA, 2004 

 

O quadro também revela que concentrações altíssimas de mercúrio 

foram reportadas em poeira de rua sob influência de casas de comércio de 

ouro. Os níveis de concentração em Porto Velho, no estado de Rondônia, e em 

Itaituba, no estado do Pará, alcançou um fator de enriquecimento de 100 a 

1.000 vezes maior em relação às concentrações médias de mercúrio 

encontrado em solos próximos. 

COSTA (2017), em seu parecer jurídico sobre as atividades minerárias 

no rio Madeira, menciona: 

 

“Em suma, há dados concretos a demonstrar que os danos 
decorrentes da lavra de garimpagem no leito do Rio Madeira 

                                                 
3
 BASTOS E LACERDA, 2004. 
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repercutem negativamente em toda a bacia do curso d'água, e 
apresentam reflexos diretos em mais de um estado.” 

 

Portanto, o problema pode se difundir em regiões onde não há a 

presença da atividade. 

A lavra garimpeira também trouxe consequências graves para as 

populações ribeirinhas do Rio Madeira. Os resultados de outra pesquisa, 

realizada em 2013, a partir de cabelos humanos de 312 indivíduos de 

populações ribeirinhas da bacia do curso d'água, mostrou que a grande maioria 

dos grupos analisados exibia concentrações de mercúrio maiores que os níveis 

considerados normais e, pelo menos a de um grupo, em São Sebastião do 

Tapuru, apresentava os sintomas de contaminação descritos pela Organização 

Mundial de Saúde. 

A presença do acúmulo de metais pesados no leito do Rio Madeira 

também repercutiu negativamente na fauna subaquática, presente a poluição 

química e a alteração das características físicas e químicas da água e do ar. 

Trabalhos científicos realizados entre 1988 e 2005 indicam que os peixes 

carnívoros da bacia do Rio Madeira têm concentrações mais elevadas de 

mercúrio do que os peixes onívoros e micrófagos, com um percentual de 40% 

acima do máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde. 

A Norma Regulamentadora NR-15, estabelecida pela Portaria nº 3214, 

de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho do país, que trata das 

atividades e operações em locais insalubres, também considera o mercúrio 

como um dos principais agentes nocivos que afetam a saúde do trabalhador, 

considerando-o como de insalubridade de grau máximo. 

O limite de tolerância para os fins desta norma é a concentração ou 

intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de 

exposição ao agente, que não causou danos à saúde do trabalhador, durante 

sua vida laboral. E a NR-15 preconiza como limite de tolerância para uma 

jornada de trabalho de até 48 horas semanais o valor de 0,040 mg Hg/m3, para 

os trabalhadores que são expostos ao mercúrio durante a sua atividade 

profissional. 

Conforme citação de Azevedo et al. (2003), em altos teores, o mercúrio 

pode prejudicar o cérebro, o fígado, o desenvolvimento de fetos e causar vários 
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distúrbios neuropsiquiátricos. O sistema nervoso humano é também muito 

sensível a todas as formas de mercúrio que, ao ser inalado sob a forma de 

vapor ou ingerido, atinge diretamente o cérebro, podendo causar irritabilidade, 

timidez, tremores, distorções da visão e da audição e problemas de memória. 

Pode haver também problemas nos pulmões, náuseas, vômitos, diarréia, 

elevação da pressão arterial e irritação nos olhos, pneumonia, dores no peito, 

dispnéia e tosse, gengivite e salivação. 

 

4 RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA 

 

A água é um recurso natural limitado, indispensável e essencial para a 

vida humana. No Brasil, os recursos hídricos superficiais representam 11% da 

água do planeta, sendo que a bacia hidrográfica do rio Amazonas detém 71,1% 

da vazão nacional (GIATTI e CUTOLO, 2012). 

Além do Brasil, a bacia hidrográfica do Amazonas compreende partes da 

Bolívia, Colômbia, Equador, Guianas, Peru, Suriname e Venezuela. O bioma 

Amazônia ocupa 49% do território nacional (IBGE, 2004). Além da floresta 

tropical úmida, dominante na região, a Amazônia compreende outros tipos de 

habitat: savanas, florestas de montanha, florestas abertas, florestas de várzea, 

pântanos, florestas de bambus e de palmeiras. Essa imensa variedade de 

habitat se traduz numa enorme diversidade de flora, fauna e povos da floresta 

(população tradicional) que se organizam em núcleos populacionais. 

As comunidades ribeirinhas dependem dos recursos hídricos, seja para 

dessedentação, seja para permitir o transporte, enfim, é elemento essencial 

para a realização de suas atividades diárias. 

Associado aos recursos hídricos, Santos e Santos (2009) diz que a 

pesca é uma das atividades humanas mais importantes na Amazônia, 

constituindo-se em fonte de alimento, comércio, renda e lazer para grande 

parte de sua população, especialmente a que reside nas margens dos rios de 

grande e médio porte. 

Dada a sua natureza degradadora, a atividade da mineração ameaça os 

recursos naturais da Amazônia. Por um único desastre, milhares de 

organismos podem desaparecer, além do mais, alterar os modos de vida das 

comunidades tradicionais. 
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4.1 CONSUMO EXACEBADO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

De acordo com Milanez (2017), com relação aos recursos hídricos, os 

impactos da mineração ocorrem, pelo menos, em três níveis. Primeiramente, 

existe o elevado consumo de água; em segundo lugar, há problemas 

associados à extração mineral em si, que pode levar ao rebaixamento do lençol 

freático e ao comprometimento da recarga dos aquíferos; por fim, existe o risco 

de contaminação dos corpos d‟água. 

A água é um insumo fundamental para a extração mineral. Apesar das 

taxas de recirculação serem altas, entre 82% (VALE, 2016) e 90% (SAMARCO, 

2015), o consumo específico pode variar de 1,1 m3 /t (SAMARCO, 2015) até 4 

m3 /t (MRN, 2015). Fato mais relevante é que o consumo de água por meio de 

minerodutos implantados por empresas da atividade de mineração no estado 

de Minas Gerais seria suficiente para abastecer uma população de 1,6 milhão 

de pessoas (PORTO, 2015). 

Outro problema diz respeito ao rebaixamento do lençol freático. Não é 

incomum que, para a ampliação da extração mineral, as cavas vão além das 

águas subterrâneas. Quando isso ocorre, a água passa a ser retirada para 

garantir acesso ao minério. À medida que o lençol é rebaixado, diferentes 

impactos podem ser gerados como a diminuição no fluxo de água de rios, a 

perda da qualidade da água superficial ou subterrânea e a redução do volume 

de água em poços (ELAW, 2010). 

 

4.2 CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Para além dos conflitos em torno do consumo e risco de abastecimento 

da água, outro impacto significativo das atividades minerais é a contaminação 

dos cursos d‟água. Um dos exemplos mais emblemáticos desse processo 

ocorreu na região de extração de carvão mineral, nos estados de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul. Esse carvão é impregnado por sulfetos 

metálicos que, depositados na forma de rejeito ou estéril, entram em contato 

com a umidade do ar e são convertidos em ácidos. Isso dá início ao processo 

conhecido como Drenagem Ácida de Mina (DAM), que aumenta 

significativamente a acidez dos corpos d‟água; além disso, a redução do pH 
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intensifica a solubilização dos metais pesados presentes nos resíduos das 

atividades minerais na região. Assim, importantes rios, tais como Tubarão, 

Urussanga e Mãe Luzia, encontram-se altamente contaminados, 

comprometendo, inclusive, o abastecimento de algumas cidades 

(FERNANDES et al., 2014). 

 

4.3 IMPACTOS CAUSADOS POR BARRAGENS DE REJEITOS 

 

Esses impactos incluem a poluição de água subterrânea que está abaixo 

destas instalações e nas águas superficiais recebem suas descargas. 

Substâncias tóxicas podem lixiviar dessas instalações, infiltrando através do 

solo e poluir o corpo d‟água subterrâneo, especialmente se o fundo destas 

instalações não foi devidamente protegido com uma membrana 

impermeabilizante. 

Muniz e Oliveira-Filho (2006) citam que o minério bruto não se encontra 

suficientemente puro ou adequado para que seja submetido a processos 

metalúrgicos ou para a utilização industrial. Assim, após a lavra, os minérios 

são submetidos a um tratamento ou beneficiamento, que os torna aptos à 

utilização. O tratamento divide o minério bruto em duas frações: concentrado e 

rejeito. 

Este último é a fração constituída quase que exclusivamente pelos 

“minerais de ganga” - minerais presentes nas jazidas, e que, devido a aspectos 

econômicos, tecnológicos ou composicionais, não são utilizados (MUNIZ e 

OLIVEIRA-FILHO, 2006). 

Os rejeitos são produzidos em grandes quantidades. Podem conter 

substâncias tóxicas,  a níveis perigosos de arsênico, chumbo, cádmio, cromo, 

níquel e cianeto (se usado cianeto no processo de lixiviação), (ELAW, 2010). 

Embora não é sempre a opção ambientalmente adequada, muitas empresas de 

mineração realizam eliminação de rejeitos misturados com água, formando 

uma espécie de lama ou pasta e prosseguem descartando essa lama em um 

estrutura represadora. Devido o fato do mineral ser geralmente extraído em 

meio aquaso, os resíduos resultantes contêm grandes quantidades de água, e 

são geralmente formados lagoas sobre barragens de rejeitos que podem 
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ameaçam a vida selvagem, particularmente os rejeitos cianizados em minas de 

metal precioso. 

Finalmente, essas lagoas vão secar em climas secos ou pode liberar 

água em climas molhado. Em ambos os casos, se requer métodos de gestão 

específica para o encerramento desses depósitos de resíduos, a fim de reduzir 

ameaças ambientais, que podem surgir no decorrer do fechamento da mina. 

O problema é quando a barragem de rejeitos se rompe acidentalmente. 

Parte significativa da opinião pública brasileira somente tomou conhecimento 

desse tipo de desastre com o rompimento da barragem do Fundão, em 

Mariana (MG), e a consequente destruição do vale do Rio Doce. Todavia, entre 

1986 e 2015, houve, apenas no estado de Minas Gerais, oito grandes eventos 

dessa natureza (MILANEZ, 2015). As consequências desses rompimentos para 

os recursos hídricos são as mais diversas: contaminação dos rios por metais, 

assoreamento, elevada mortandade de peixes, destruição de mata ciliar e 

interrupção de sistemas de abastecimento públicos (ZONTA E TROCATE, 

2016). 

No dia 11 de junho de 2007, ocorreu um vazamento na bacia de rejeitos 

nº. 3 (BC 3) da Imerys Rio Capim Caulim, que causou derramamento de 

grande quantidade de rejeitos de caulim nos igarapés Curuperé e Dendê, 

atingindo também o rio Pará. Foram mais de 200 mil m3 de caulim, que 

percorreram 19 Km, comprometendo poços artesianos dos moradores e 

tornando a água imprópria para o consumo humano e para o banho, de acordo 

com resultados da perícia divulgados quatro meses após o acidente. Em 

decorrência dos riscos de rompimento da barragem de rejeitos, 73 pessoas 

foram obrigadas a deixarem suas casas. O abastecimento de água passou a 

ser feito por caminhões pipa, devido à falta de sistema de saneamento básico 

no bairro (FIOCRUZ, 2014; DOMINGO ESPETACULAR, 2017). 

O desastre de Mariana, já mencionado e noticiado pelos canais 

jornalísticos ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, o Brasil presenciou um dos 

maiores desastres ambientais e o pior acidente provocado pela atividade 

mineradora no país. A tragédia ocorreu após o rompimento das barragens do 

Fundão e de Santarém da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale 

(antiga Vale do Rio Doce) e pela empresa anglo-australiana BHP Billiton, no 

município de Mariana (MG). O rompimento liberou uma onda de lama de mais 
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de 2,5 metros de altura com rejeitos de mineração, atingindo o distrito de Bento 

Rodrigues, em Mariana, e as redondezas próximas às barragens. O desastre 

deixou 19 mortos e 1 desaparecido e centenas de pessoas desabrigadas. 

Estima-se que mais de 60 milhões de metros cúbicos (equivalente a quase 25 

mil piscinas olímpicas) de uma mistura de resíduos de minério de ferro, água e 

lama foram lançados na região da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, deixando 

um rastro de destruição que atingiu direta e indiretamente municípios de Minas 

Gerais e Espírito Santo, até chegar ao Oceano Atlântico. Posteriormente, 

análises comprovaram níveis de arsênio, manganês e chumbo acima do 

permitido. 

Em meados de fevereiro de 2018, um depósito de resíduos da 

mineradora norueguesa Hydro Alunorte, localizado em Barcarena, região 

metropolitana de Belém (PA), transbordou, despejando uma quantidade ainda 

incerta de efluentes tóxicos no meio ambiente. Ainda de acordo com o 

documento expedido pelo Instituto Evandro Chagas (2018), o vazamento 

coloca em risco a saúde de moradores de, ao menos, três comunidades 

próximas. O Instituto recomenda que seja fornecida água potável para a 

população das comunidades de Bom Futuro, Vila Nova e Burajuba, que 

utilizam poços artesianos rasos para abastecimento d'água. Isso porque a 

análise de amostras do material colhidas no local aponta a presença de níveis 

elevados de chumbo, alumínio, sódio e outras substâncias prejudiciais à saúde 

humana e animal. Mais tarde, a perícia flagrou um duto clandestino na 

mineradora que conduzia resíduos poluentes para o igarapé da região, 

chegando às comunidades da vila Bom Futuro, os índices de sódio, nitrato e 

alumínio estavam acima do permitido, além do pH estar no nível 10 - 

extremamente abrasivo e nocivo aos seres vivos. 

A segurança de barragens é a condição que visa a manter a sua 

integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da 

propriedade e do meio ambiente. Estabelecida pela Lei nº 12.334/2010, a 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) tem o objetivo de 

garantir que padrões de segurança de barragens sejam seguidos, de forma a 

reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, além de 

regulamentar as ações e padrões de segurança. 
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No bojo da lei, o instrumento principal, o Plano de Segurança da 

Barragem, traz a implantação obrigatória pelo empreendedor, cujo objetivo é 

auxiliá-lo na gestão da segurança da barragem. O Plano deve conter dados 

técnicos da barragem e o panorama do estado atual da segurança, obtido por 

meio das inspeções realizadas. 

Para classificar as inúmeras barragens de rejeitos, o Plano de 

Segurança de Barragem busca classificar de acordo com dois parâmetros que 

ao final, dará o grau de atenção: a Categoria de Risco (CRI) e o Dano Potencial 

Associado (DPA). A CRI de uma barragem diz respeito aos aspectos da própria 

barragem que possam influenciar na probabilidade de um acidente: aspectos 

de projeto, integridade da estrutura, estado de conservação, operação e 

manutenção e atendimento ao Plano de Segurança (BRASIL, 2010). 

Já o Dano Potencial Associado - DPA é o dano que pode ocorrer devido 

ao rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma 

barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo 

ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, 

econômicos e ambientais (BRASIL, 2010). 

No quadro 05, encontram-se as barragens com maior risco de causar 

impactos socioeconômicos e ambientais adversos. É interessante mencionar 

que, a lista de barragens é extensa, contendo em torno de 610 barragens em 

risco. No entanto, este estudo filtra as 30 com maior potencial de causar 

desastre. Das 30 barragens com maior risco de rompimento e capacidade de 

causar danos irreversíveis ao ambiente, 19 se encontra no bioma Amazônia, 

sendo 7 no estado do Pará e 12 no estado do Amazonas. 

Em reportagem vinculada pelo Jornal Acrítica (2015), diz que apesar do 

relatório do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que aponta 

dez barragens de mineração localizadas em Presidente Figueiredo com o 

status de “alto risco”, a Mineração Taboca reiterou, por meio de nota, que “suas 

dez unidades citadas são consideradas estáveis por auditores geotécnicos 

independentes e estão inativas há mais de 20 anos”. Destas, informou a 

empresa, uma é de rejeitos e, as outras nove, de água natural, e todas 

continuam sendo monitoradas, estão sob “total controle” e não representam 

riscos ambientais. “Importante ressaltar que o cadastramento divulgado pelo 

DNPM é de 2014. A companhia enviou ao órgão, em setembro de 2015, novos 
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laudos que comprovam a total estabilidade destas barragens”, esclareceu a 

empresa. 

Em entrevista ao Jornal da Amazônia (2015), o Superintendente adjunto 

do DNMP do Amazonas, disse à equipe de reportagem que a barragem de 

rejeitos constante na lista é justificável pela incidência parcial de material 

radioativo, como Tório e Urânio e não oferece risco de rompimento.  
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Quadro 04 – Barragens ativas com maiores riscos de rompimentos e capacidade de 
causar danos adversos ao meio ambiente 
 

Fonte: Dos Autores (dados do DNPM, 2014) 

 

* CRI - Categoria de Risco   * DPA - Dano Potencial Associado 

* CLA - Classificação 

A – Grau máximo de periculosidade  B - Nível intermediário de atenção 

C - Nível baixo de atenção  

NOME DA BARRAGEM DE 

MINERAÇÃO 

MUNICÍPIO CRI* DPA* CLA 

Volta Grande 1 Nazareno - MG Alto Alto A 

Volta Grande 2 Nazareno - MG Alto Alto A 

Barragem B1 Ipê Brumadinho - MG Alto Médio B 

Dique Conquistinha Ipê Brumadinho - MG Alto Médio B 

Dique Grota das Cobras Igarapé - MG Alto Médio B 

Bocaina Ouro Preto - MG Alto Alto A 

Barragem mina engenho Rio Acima - MG Alto Alto A 

Barragem II mina engenho Rio Acima - MG Alto Alto A 

Dique Provisorio 1 São Félix do Xingu - PA Alto Médio B 

Dique Provisorio 2 São Félix do Xingu - PA Alto Médio B 

Bacia B2 Barcarena - PA Alto Alto A 

Bacia B3 Barcarena - PA Alto Alto A 

Bacia Corpo 4 Ipixuna do Pará- PA Alto Alto A 

Bacia de Controle Ambiental Ipixuna do Pará - PA Alto Médio B 

Barragem de Rejeitos Curionópolis - PA Alto Baixo C 

0-2 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

161 (A-2) Presidente Figueiredo - AM Alto Baixo C 

189 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

22 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

30-1 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

42 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

444 (A-3) Presidente Figueiredo - AM Alto Baixo C 

68-1 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

69 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

75-1 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

81-1 Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

Pau D'Arco Presidente Figueiredo - AM Alto Alto A 

Bacia pé da serra 03-04 - Fe Corumbá - MS Alto Alto A 

Bacia pé da serra 05 - Fe Corumbá- MS Alto Alto A 
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5 IMPACTOS SOBRE AS COMUNIDADES 

 

Os impactos sociais das plantas de mineração em grande escala são 

controversos e complexos. O desenvolvimento de mineração pode criar 

riqueza, mas também grandes perturbações. Os projetos de mineração 

propõem a criação de empregos, estradas, escolas e aumento nas demandas 

por bens e serviços em áreas empobrecidas e remotas, mas os custos e os 

benefícios podem ser distribuídos sem equidade. Se as comunidades sentirem 

que são tratadas injustamente ou que eles não são compensados 

corretamente, os projetos de mineração podem resultar em tensão social e 

conflitos violentos. 

Os Estudos de Impatos Ambientais - EIAs podem subestimar ou até 

mesmo ignorar o impacto do projeto de mineração sobre a população local. 

Comunidades sentem particularmente vulneráveis quando os vínculos 

com as autoridades e outros setores da economia são fracos ou quando os 

impactos ambientais causados pela mineração (em poluição do solo, do ar e da 

água) afetam a subsistência e apoio da população local. 

As diferenças no poder podem causar uma percepção de desamparo 

quando comunidades enfrentam a possibilidade de mudança induzida por 

grandes empresas estrangeiras. 

 
5.1 DESLOCAMENTO HUMANO E REALOCAÇÃO 

 

O Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED, 

2002) cita que o deslocamento das comunidades assentadas pode ser a causa 

de conflitos e ressentimentos relacionados a empreendimentos minerários de 

grande escala. As comunidades perdem suas terras e consequentemente seus 

meios de subsistência, perturbando as Instituições comunitárias e relações de 

poder. É possível que comunidades inteiras são forçadas a se mudar para 

assentamentos construído para esse fim, em áreas sem acesso adequado aos 

recursos. É possível também ficar perto da mina onde estarão sujeitos a 

poluição. O Reassentamento Involuntário é particularmente devastador para 

comunidades indígenas com fortes raízes culturais e espirituais para suas 

terras. 
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É o caso da mineração de níquel no município de Ourilândia do Norte, 

no sudeste do Pará. A exploração acometeu transformações nas relações 

sociais e impactos ambientais com o projeto de extração do níquel realizado 

pela Mineração Onça Puma Ltda., subsidiária da Vale. O projeto desalojou 

várias famílias de assentamentos do Incra na região e atingiu a população 

indígena de Xikrin do Cateté, e seu entorno (FERNANDES et al., 2014). 

 

 

Figura 03 – Danos do garimpo dentro da terra indígena 
Fonte: foto de SAUD, 2013 

 

No registro desse tipo de impacto, é possível citar também o garimpo 

ilegal de ouro que afeta a soberania do povo Yanomami em Roraima (RR). Os 

Yanomami ocupam uma área de 9.664.975 hectares, nos estados do 

Amazonas e de Roraima, abrangendo neste último os municípios de Alto 

Alegre, Mucajaí, Iracema, Caracaraí e Amajari. Suas terras foram demarcadas 

e homologadas em 1992, mas, até hoje, são invadidas por garimpeiros em 

busca de ouro, impactando a saúde, a subsistência e o modo de vida da etnia 

(FERNANDES et al., 2014). Casos com etnias indígenas são recorrentes. 

Fatos como esses são registrados com os Indígenas da Raposa Serra do Sol 

(RR), Indígenas Cinta Larga do Roosevelt (RO), Terra Indígena Kayapó (PA), 

Terra Indígena Zo‟é, em Oriximiná (PA), Terra Indígena do Guaporé (RO), 
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aldeias Xikrin da região do Cateté (PA), etnia Munduruku, no município de 

Manicoré (AM) e Jacareacanga (PA). 

 

5.2 IMPACTOS DA MIGRAÇÃO DE PESSOAS 

 

Segundo o Instituto Internacional para Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (IIED, 2002), um dos impactos mais significativos das 

atividades de mineração é a migração de pessoas para os assentamentos de 

mineração, particularmente onde a mina constitui a atividade econômica mais 

importante da localidade. Por exemplo, na mina de Grasberg em Irian Jaya, na 

Indonésia, a população local aumentou de 1000 pessoas em 1970 para 

100.000 e 110.000 em 1999. Então, semelhante, a população de 

assentamentos composto de colonos em torno de Porgera em Papua Nova 

Guiné (PNG) criado em 1990, cresceu de 4.000 para mais de 18.000. Este 

fluxo de pessoas aumentou as pressões sobre a terra e a distribuição de 

benefícios (IIED, 2002). 

Aumentos súbitos na população resultam em pressões sobre terras, 

águas e outros recursos, bem como mais problemas de saneamento e 

eliminação de resíduos. Os efeitos da migração podem estender além do 

entorno de uma infraestrutura, pois, também atrai colonos. Por exemplo, 

estima-se que o corredor de 890 km de comprimento e 80 m de largura, 

construído a partir da costa do Atlântico do Brasil para a mina de Carajas criou 

uma área de influência de 300.000 quilômetros quadrado (IIED, 2002). 

No amazonas, o conhecido Garimpo do Juma, onde ocorreu a 

garimpagem de ouro nos municípios de Nova Aripuanã (AM) e Apuí (AM) 

deixou passivo ambiental imensurável. A descoberta de ouro em um terreno 

situado entre os municípios de Apuí e Novo Aripuanã, no Amazonas, em 2006, 

provocou uma migração em massa para o sul do estado. O inchaço do garimpo 

gerou tensões e causou danos ambientais consideráveis principalmente após 

os primeiros sinais de esgotamento do ouro, quando a extração passou a ser 

feita com máquinas (FERNANDES et al., 2014). 
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5.3 IMPACTOS SOBRE ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

Os conflitos com as comunidades não estão relacionados apenas com 

as atividades de extração, mas podem também se estender por todo o território 

sob influência da rede de produção das empresas mineradoras. Por exemplo, o 

documentário ENQUANTO o trem não passa (2013) faz referência aos 

problemas de poluição sonora causados pela passagem dos trens no corredor 

de exportação da Estrada de Ferro Carajás. O ruído causado por essa 

passagem e a buzina das locomotivas não apenas geravam dificuldades para 

as pessoas dormirem, como causavam estresse e fadiga; ainda, havia 

localidades onde as aulas precisavam ser interrompidas devido ao barulho do 

trem. Da mesma forma, o relatório indicava o surgimento de trincas e 

rachaduras nas casas devido à vibração gerada pela passagem constante dos 

trens. 

 

5.4 IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE OS TRABALHADORES 

 

No campo da segurança do trabalho, nos diferentes setores da 

atividade, o caso da mineração adquire relevância, uma vez que as atividades 

das empresas de mineração apresentam uma grande variedade de riscos, que 

vão desde os riscos físicos (morte e lesões traumáticas, causadas por 

explosões, incêndios, quedas de rochas, colapsos) até os riscos químicos (a 

sílica cristalina que causa a silicose, o amianto que causa fibrose pulmonar, 

câncer de pulmão, a poeira carbono que causa pneumoconiose, gases como 

metano, dióxido carbono, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, altamente 

prejudiciais à saúde); passando por riscos biológicos (como legionella, por 

causa das torres de resfriamento frequente dentro das minas) e ergonômico 

(devido à processos manuais frequentes origem de movimentos traumáticos 

repetitivos e sobrecargas musculares) (GIL, 2015). 

A atividade mineral apresenta grau de risco 4, conforme a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), em que os trabalhadores são 

expostos a riscos ocupacionais diversos, com alta capacidade de gerar danos 

para a sua saúde e segurança (BRASIL, 2009). 



 

 

56 
 

De acordo com o pesquisador Celso Salim, da Fundacentro – entidade 

de pesquisa ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego – (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS DO BRASIL, 2014), afirmou que a mineração é o quarto setor da 

economia com mais acidentes de trabalho no País e o segundo em taxa de 

mortalidade por acidente de trabalho. 

 

5.5 IMPACTOS EM DECORRÊNCIA DO FECHAMENTO DA MINA 

 

Para Leite (2009), outros impactos negativos a serem observados, são 

aqueles resultantes do fechamento da mina, alguns deles, podendo ser 

imediatamente identificados e generalizados, como desemprego, forte redução 

da atividade econômica no município e nas demais áreas de influência do 

empreendimento, queda substancial da arrecadação de impostos e, no caso 

brasileiro, perda dos recursos da CFEM. 

É o caso da mineração de manganês no município de Serra do Navio 

(AP). A empresa Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês S.A. 

(Icomi) explorou uma jazida de manganês do município de Serra do Navio (AP) 

por 40 anos, entre 1957 e 1997. Além de imensas pilhas de rejeitos, a Icomi 

deixou um passivo ambiental, com contaminação de rios e lençóis freáticos por 

arsênio (FERNANDES et al., 2014). 

 

5.6 IMPACTOS SOBRE A VIDA SILVESTRE 

 

Espécies silvestres vivem em comunidades interdependente. A 

sobrevivência destas comunidades de espécies dependem de fatores como 

condições do solo, clima local, altitude e outros que definem um habitat. A 

Mineração causa danos diretos e indiretos na natureza. Os impactos na vida 

selvagem partem principalmente da perturbação, remoção e redistribuição da 

área terrestre. Alguns impactos são de curto prazo e são restritos ao lugar onde 

localiza a jazida. Outros podem ser mais abrangentes e duradouros (ELAW, 

2010). A degradação de habitats aquáticos com frequência tem sido um dos 

maiores impactos da mineração de superfície, e pode ser percebido a grandes 

distâncias do lugar da mina. Por exemplo, a poluição da água por sedimentos 

superficiais é muito frequente na mineração de superfície.  
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5.7 IMPACTOS SOBRE A COBERTURA VEGETAL 

 

Segundo a Aliança de Direito Ambiental Mundial - Environmental Law 

Alliance Worldwide – ELAW (2010), nas áreas de floresta, a simples 

desmobilização do solo, com a consequente eliminação da vegetação, mais 

vasto no caso das minas a céu aberto, traz impactos a curto, médio e longo 

prazo. O desmatamento não só altera o hábitat de centenas de espécies 

endêmicas, mas também, impossibilita um fluxo constante de água das 

florestas para os demais ecossistemas e centros urbanos. O desmatamento de 

florestas primárias provoca um rápido e fluído escoamento da água de chuva, 

agravando as enchentes no período de chuva, pois o solo não consegue conter 

a água como quando ele tem cobertura florestal. 

A curto e médio prazo, as agressões podem ser mínimas como nos 

casos em que balsas de areia atracam na margem florestada do rio Negro 

(AM), causando pertubação na vegetação da margem do rio ou balsas e 

dragas atuando nas margens do rio Madeira (AM), rio Jandiatuba (AM) em 

busca de ouro, em consequência, fragilizam o subsolo das margens e posterior 

favorece o desbarrancamento da margem junto com a vegetação nativa. 

A longo prazo, os danos ambientais podem ser graves, como os grandes 

empreendimentos minerários que se estabelecem em meio a floresta 

Amazônica, trazendo a infraestrutura completa para o desenvolvimento da 

atividade, com isso, a migração populacional de trabalhadores ou oportunistas 

acabam por desfigurar uma área expressiva da floresta. 

Estudos mais recentes, conduzidas por Laura Sonter (SONTER, 2017), 

revelam que a perda de massa florestal provocada pela extração de minerais 

representou cerca de 9,2% do total da Amazônia Brasileira entre 2005 e 2015. 

Segundo a pesquisa, estimativas de trabalhos anteriores apontavam que a 

atividade respondia por 2% a 3% do desmatamento na Amazônia. 

A pesquisa analisou imagens espaciais e as mudanças na paisagem em 

torno das 50 maiores minas ativas da Amazônia, todas legalmente licenciadas 

pelo poder público. A descoberta é que o corte da floresta se estende por até 

70 km além das fronteiras das lavras (Figura 03), em razão do estabelecimento 

da infraestrutura – como estradas, ferrovias e aeroportos – e da expansão 

urbana de suporte para o crescimento da força de trabalho. 



 

 

58 
 

No período de dez anos, avalia a pesquisa, o desmatamento total 

induzido pela mineração foi de 11.670 km2. A maior parte disso – 90% –, 

aponta o trabalho, ocorreu fora do local de extração. Em outras palavras, a 

devastação fora das minas foi 12 vezes maior do que dentro. 

 

Figura 04 – Distribuição de minas na Amazônia brasileira e série histórica da 
cobertura vegetal 
Fonte: SONTER, 2017 

 
Outro dano na cobertura florestal pode ser exemplificado pelo caso das 

empresas do Polo Siderúrgico de Carajás que produzem o ferro-gusa, matéria 

prima para a produção do aço. A atividade utiliza trabalho análogo ao escravo 

em carvoarias localizadas na Floresta Amazônica e extração ilegal de madeira 

da mata nativa para produção de carvão vegetal, usado como fonte de energia 

térmica para produzir ferro-gusa a partir do minério de ferro (FERNANDES et 

al., 2014).  
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CONCLUSÃO 

 

Sob a ótica da territorialização, a mineração é capaz de alterar 

profundamente a estrutura e as relações de comunidades, visto que 

reconfigura o território por completo e suas relações, (des)construindo 

referências espaciais e culturais. 

Os problemas ambientais decorrentes da mineração demonstram a 

necessidade de repensar a forma de apropriação e gestão dos bens fornecidos 

pela natureza. Portanto, a rápida revisão bibliográfica, demonstra que é notório 

que os impactos sobre o solo e a paisagem são temporalmente permanentes. 

Além disso, em grande parte, eles são inerentes à atividade, visto que não 

podem ser evitados a partir de práticas de gestão ambiental. 

Dessa forma, este capítulo deixa claro que os objetivos 

preservacionistas e conservacionistas são antagônicos aos objetivos da 

atividade da mineração. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou perceber o quão 

prejudicial são os efeitos toxicológicos das substâncias liberadas pela atividade 

da mineração na atmosfera. 

De modo geral, pela compreensão do capítulo, qualquer atividade 

minerária que venha a desempenhar suas atividades, irá causar poluição 

atmosférica, seja pelo transporte, seja pelas práticas de extração, mesmo as 

práticas mais rudimentares de obter o minério. 

Portanto, após explorar a revisão de literatura, é possível concluir que a 

poluição atmosférica decorrentes da atividade de mineração apresenta grandes 

impactos na saúde do homem e ao meio ambiente. Sua interação está 

associada com sua característica química, visto que alguns compostos 

primários ou secundários apresentam diferentes impactos no meio ambiente, 

sendo que seu processo de difusão e dispersão está relacionado com sua 

natureza e aspectos bióticos e abióticos. Além disso, é imprescindível citar que 

a capacidade de propagação desses poluentes é ampla, podendo atingir toda a 

bacia hidrográfica. 

No desenrolar da revisão bibliográfica, pôde-se conhecer os impactos 

que a atividade minerária gera sobre os corpos d'água. Além disso, a 

investigação sobre o assunto permitiu obter dados a respeito da segurança das 
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barragens de rejeitos que ameaçam a qualidade de vida das populações à 

jusante. 

Entre os levantamentos bibliográficos, foi possível determinar que o 

consumo de água pela mineração alcança níveis alarmante, apesar de sua 

gestão de recirculação. É fato que onde a atividade está instalada, alterações 

na qualidade da água vão ser perceptíveis. 

Em sua totalidade, o estudo deixa claro, pelos casos já registrados, que 

a existência das barragens é um motivo de forte preocupação para a 

Amazônia. Ainda mais quando apontamos no quadro 05 que a maior parte 

estão localizadas na região. 

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento 

de um estudo que simule e avalie os impactos que o rompimento das 

barragens de Presidente Figueiredo poderia causar aos corpos hídricos, às 

comunidades localizadas à jusante e às Unidades de Conservação: Reserva 

Biológica Uatumã e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. 

O estudo revelou também que mineradoras de grande porte se instalam 

em locais remotos trazendo consigo estruturas que favorecem impactos sobre 

a vegetação local e em cidades próximas, além do inchaço de pessoas por 

meio de imigração desordenada. Sabe-se que os recursos minerais são finitos 

e a jazida tem sua vida útil. Contudo, o fechamento da jazida traz também 

diversos problemas de cunho social. 

O processo de avaliação do impacto ambiental deve obedecer a 

mecanismos que permita que as populações locais desempenhem um papel 

eficaz na tomada de decisões. Os empreendimentos minerários devem garantir 

que os direitos fundamentais individuais e coletivos devam ser respeitados. 

Estes devem incluir o direito ao controle e uso da terra, água limpa, um 

ambiente seguro e modos de vida. Também é direito contra intimidação e 

violência, bem como compensação justa em caso de perdas. 

Posto isto, e dado as ocorrências de danos socioambientais, há a 

necessidade de continuar avançando a partir de novos estudos, pois as 

decisões da mineração não podem ser feita de forma expressa, sem a 

participação da sociedade, sem uma discussão mais aprofundada, sobre a 

salvaguarda socioambiental.  
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CAPÍTULO III – O MARCO LEGAL EM MATÉRIA DE 

MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito embora a mineração seja uma atividade de expressiva 

participação na economia, a atividade minerária gera ônus, uma 

vulnerabilidade que não é facilmente encontrada em outra atividade antrópica. 

(Ministério de Minas e Energia MME, 2009). O modo como a mesma é exercida 

é o parâmetro máximo para se avaliar e tentar reestruturar o meio físico 

resultante, sobretudo em relação as vulnerabilidades impostas seja relacionado 

aos danos sociais, econômicos, bem como ambientais. 

Os anos 1980 é marcado como um momento em que a legislação 

ambiental brasileira normatiza atividades, inclusive para a mineração. Com 

efeito, as restrições legais para o estabelecimento de um empreendimento 

mineral referem-se aos ordenamentos de natureza ambiental. A mineração, por 

ser causadora de significativas implicações ambientais, está sujeita ao regime 

de Licenciamento Ambiental, decorrentes do artigo 225 Parágrafo Segundo, da 

Constituição Federal 1988. A mineração fica sujeita, assim, às disposições da 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA, Lei nº 6.938/1981) e à Resolução 

001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que define as 

situações e estabelece os requisitos e condições para o desenvolvimento de 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivos Relatórios de Impacto 

Ambiental (RIMA). 

Desde 2011 o Novo marco Legal da Mineração vem sendo discutido 

pelo poder legislativo, representado pela Câmara dos Deputados, por meio de 

vários projetos de lei que visam regular a atividade Passivo que o Código de 

Mineração vigente em nosso país, o Decreto Lei nº 227/1967, apresenta 

limitações, não só diante do panorama mundial como da própria legislação 

interna, ao não se preocupar com a proteção socioambiental. 

O atual Código Minerário Brasileiro é do ano de 1967, sendo, por esta 

razão, a maior necessidade encontrada pelos profissionais que se utilizam 

dele, para que haja a sua atualização e a criação do novo marco regulatório da 
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mineração. Dentre os setores diversos da população, existem opiniões e 

perspectivas diversas sobre a criação do novo marco regulatório. 

Foram levantados conteúdos nos portais do Ministério Público Federal, 

Diário Oficial da União, Diário Oficial do Esatado do Amazonas, Casa Civil da 

República Federativa do Brasil, órgãos ambientais: IBAMA, IPAAM, SEMA, das 

instituições de ensino Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

Universidade Estadual do Amazonas (UEA). As buscas foram feitas por meio 

das palavras-chave: legislação; mineração; ambiental; Amazonas; e Arcabouço 

Jurídico. 

O capítulo é dividido em tópicos que inicia com o Marco legal, abordando 

os artigos da carta magna, em seguida são abordados os dispositivos legais 

minerárias a luz do marco legal ambiental, logo após esta, são citados os 

dispositivos legais ambientais a luz do marco legal da mineração e por fim, são 

contextualizados por meio de quadros que sintetizam os organismos de 

controle ambiental e mineral e organismos de controle ambiental e mineral da 

esfera estadual, inerente ao estado do Amazonas.  
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6 MARCO LEGAL 

 

Depois de uma revisão completa dos artigos estabelecidos na 

Constituição Federal - CF (1988), vale a pena destacar alguns elementos 

orientadores que devem ser levados em conta nas atividades de mineração e 

seus possíveis impactos no meio ambiente. 

A primeira diretriz importante a ser destacada é a de que existe uma 

obrigação sob o Estado e ao povo para proteger as riquezas naturais do 

território brasileiro4, o que implica para fins deste documento, os recursos 

naturais renováveis e os recursos não renováveis situados no território 

nacional. 

Por sua vez, reconhece a propriedade privada como um direito 

fundamental, mas não absoluto, pois este deve ter uma função social 

intrínseca5 que implica obrigações e que, portanto, deve respeitar a função 

ecológica específica. E estabelece expressamente o subsolo e recursos 

naturais não renováveis de qualquer propriedade à União, bem como as 

condições para a sua exploração6. 

Assim, a CF estabelece em seu artigo 24 a competencia primordial à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal de legislar concorrentemente sobre as 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.7 Além 

disso, segundo parágrafo do artigo 225 da CF, deixa claro: 

 

“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.” 

 

Fato é que nenhuma outra atividade econômica recebeu menção 

constitucional expressa em relação a essa ou a qualquer outra obrigação de 

cunho ecológico. 

 

                                                 
4
 Art. 225, da CF de 1988. 

5
 Art. 5º, inc. XXII e XXIII, da CF de 1988. 

6
 Art. 176, da CF de 1988. 

7
 Art. 4, inc. VI, da CF de 1988. 
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6.1 DISPOSITIVOS LEGAIS MINERÁRIAS A LUZ DO MARCO LEGAL 

AMBIENTAL 

 

O pesquisador Carlos Bitencourt (BITENCOURT, 2013), menciona que a 

partir do golpe de estado de 1930 e, mais tarde com a promulgação da 

Constituição de 1934, se estabeleceu o controle nacional sobre as jazidas e a 

exploração mineral e se separou a propriedade do solo e do subsolo. Sob o 

marco das políticas econômicas desenvolvimentistas, buscou iniciar um 

processo de substituição de importações a partir da indústria de base. A partir 

dessa normativa inicial se estabeleceram os parâmetros para que em 1940 se 

aprovasse o Decreto-lei nº 1.985, de 29 de março, denominado Código de 

Minas, que será a primeira legislação nacional de fôlego sobre o tema. Abrindo 

um período de forte investimento nacional no setor com a criação da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941 e a Companhia Vale do Rio 

Doce em 1942. Pode-se dizer que, no fundamental, o Código de Minas de 1940 

é um marco referencial para as normativas mineiras subsequentes, inclusive 

para a atual proposta pelo governo. 

Mais tarde, no ano de 1964, o regime autoritário militar elaborou Planos 

Nacionais de Desenvolvimento que resultaram em uma forte expansão da 

industrialização brasileira e um planejamento que via na mineração uma 

atividade estratégica. Em 1967, mesmo ano em que são descobertas as 

gigantes jazidas de ferro na Serra de Carajás, no Pará, o governo militar 

promulga o Decreto-Lei nº 227 de 28 de fevereiro, que institui o Código da 

Mineração, vigente até hoje. 

Na ordem constitucional vigente, a dominialidade dos recursos minerais 

é atribuída à União (art. 20, IX da CF), cabendo ao DNPM, autarquia federal 

vinculada ao Ministério das Minas e Energia, criada e regida pela Lei nº 

8.876/94, o controle e a fiscalização do exercício das atividades de mineração 

em todo o território nacional. 

A exploração de bens minerais submete-se a normas gerais, que se 

encontram corporificadas no atual Código de Mineração (Decreto-Lei nº 

227/67) e em legislação correlata. As atividades de pesquisa e extração 

mineral são, em geral, conduzidas por agentes privados em regime de 

aproveitamento de autorização, concessão, licenciamento, permissão de lavra 
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garimpeira e extração por entes públicos para uso em obras públicas, ou se 

dão, por fim, sob o sistema de monopolização estatal (MENDES, 2015). 

O Código de Mineração qualifica como objetivo de interesse público a 

promoção da "a exploração técnica e a exportação dos recursos minerais da 

propriedade estatal e privada; bem como estimular essas atividades a fim de 

satisfazer os requisitos da demanda interna e externa do mesmo e que seu uso 

seja realizado em harmonia com os princípios e regras de exploração racional 

dos recursos naturais não renováveis e do ambiente, dentro do conceito 

integral de desenvolvimento sustentável e do fortalecimento econômico e social 

do país". 

É preciso registrar que na Resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA nº 369/06, houve um avanço na percepção de 

características intrínsecas a essa atividade, ao reconhecê-la como de utilidade 

pública. Ou seja, reconheceu-se que o mineral explorado é, 

constitucionalmente, um bem da União, cuja exploração é autorizada no 

interesse nacional. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) é a maior autoridade de 

mineração do país e sua responsabilidade é enquadrada na administração de 

recursos naturais renovável, em que seu melhor e maior uso é assegurado. 

A Lei nº 9.314 de 1996 altera dispositivos do Decreto-lei nº 227 de 1967, 

eleva a categoria de autarquia o DNPM ao qual rege o Código de Mineração e 

estabelece que todas as licenças de exploração mineral sejam concedidas pelo 

DNPM, com concessões de desenvolvimento vindo do MME (GLOBAL 

BUSINESS REPORTS, 2010, p.06). Mais tarde, em 26 de dezembro de 2017, 

por meio da Lei nº 13.575/2017 foi criada a Agência Nacional da Mineração - 

ANM, que assumiu as funções exercidas pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM. 
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6.2 DISPOSITIVOS LEGAIS AMBIENTAIS A LUZ DO MARCO LEGAL 

DA MINERAÇÃO 

 

A Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 cria a Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA, que tem por objetivo 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. Assim, sob princípios que buscam o 

equilíbrio ecológico, respeito à vida e uso sustentável dos recursos ambientais, 

o dispositivo normativo inclui instrumentos de atuação e cria o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente, instituindo entes da esfera federal, estadual e 

municipal a buscar a proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

Entre os instrumentos da PNMA, Art. 9º da Lei nº 6.938/81, os que mais 

recaem sobre a atividade minerária são: 

 

(...) 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 
(...) 

 

O licenciamento ambiental, embora tivesse previsão no artigo 9º, da Lei 

nº 6.938/81, só foi regulamentado pela Resolução CONAMA nº 01/86 e em ato 

posterior pela Resolução CONAMA nº 237/97, sendo lícito afirmar que o 

licenciamento somente começou a ocorrer de fato a partir de 1986. 

O conceito de licenciamento ambiental podia ser extraído da Resolução 

CONAMA nº 237/978. Atualmente o tema está disciplinado no artigo 1º, inciso I, 

da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011: 

 

“licenciamento ambiental: o procedimento administrativo 
destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

                                                 
8
 Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: 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. 
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poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental.” 

 

De acordo com VALERA, 2012, as Autoridades Ambientais se viram 

obrigadas a apresentar soluções para os mais variados reclamos sociais e o 

licenciamento ambiental conquistou a pauta da mídia. Somado a isso, a 

pressão popular passou a exigir dos Poderes Constituídos e do Ministério 

Público (Estadual e Federal) que os empreendimentos fossem regularizados 

através do licenciamento ambiental, inicial ou corretivo. 

O licenciamento dos empreendimentos minerários está disciplinado na 

Lei nº 7.805/89, no Decreto nº 98.812/90 e nas Resoluções CONAMA nº 01/86, 

nº 09/90, nº 10/90 e nº 237/97, além da atual previsão legislativa inserida na Lei 

Complementar nº 140/2011. 

Destarte, em termos práticos, primeiramente o empreendedor deve 

buscar no DNPM a prévia concessão da licença de pesquisa e/ou de lavra e, 

antes de promover qualquer intervenção no meio ambiente para a extração do 

minério, deverá obter a devida licença ambiental. 

Sobre a Avaliação de Impactos Ambientais – AIA, vejamos o que diz o 

art. 19 da Resolução CONAMA 237: 

 

“Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão 
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de 
controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença 
expedida, quando ocorrer: 
I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou 
normas legais. 
II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que 
subsidiaram a expedição da licença. 
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.” 

 

Cancelar significa em fazer cessar obras ou atividades consideradas 

ilegais ou contrárias ao interesse público, uma vez que não pode haver direito à 

ilegalidade. 

Importante destacar que, ao que vimos, podemos perceber que a licença 

ambiental não está condicionada apenas ao estudo indicado, mas também à 

avaliação contínua dos impactos ambientais. Significa dizer que, mesmo após 

a sua expedição, ela pode ser modificada e, até, cancelada. Quanto melhor 
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forem analisados os impactos ambientais de forma sistemática, maiores as 

chances de que a proteção ambiental seja efetivada. 

 
6.3 ORGANISMOS DE CONTROLE AMBIENTAL E MINERAL 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, todos os recursos minerais 

são bens da União e os direitos de explorar os recursos devem seguir as 

regras do Código de Mineração. Todas as companhias que estão dentro da lei, 

com sede e administração sênior no Brasil, podem solicitar licenças para a 

exploração e produção das commodities brasileiras. A regulamentação 

ambiental varia entre as autoridades estaduais, essencialmente, se o processo 

passa por três níveis distintos de controle. Primeiramente se faz uma avaliação 

de impacto ambiental (AIA), que quando concluída, é seguida pela licença 

ambiental, que garante que os impactos ambientais de um determinado projeto 

estão em conformidade com a respectiva regulamentação ambiental do Estado 

em questão. O processo final de regulamentação é o Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), que por sua vez afirma que todas as medidas 

possíveis serão tomadas para garantir a sustentabilidade ambiental durante 

desmantelamento da mina e remoção de rejeitos (GLOBAL BUSINESS 

REPORTS, 2010). 

Conforme delineado no relatório do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos - CGEE patrocinado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, por Farias (2002), a legislação nacional para 

mineração e meio ambiente, em nível federal, prevê que os órgãos 

responsáveis pelas diretrizes e regulamentações, bem como atuar na 

concessão, fiscalização e cumprimento da legislação ambiental e mineral são 

esses apresentados no Quadro 06. 
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Quadro 05 - Relação de órgãos federais associados ao meio ambiente e mineração 

e suas atribuições 

 
INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) Formular e coordenar as políticas 

ambientais, assim como acompanhar e 

superintender sua execução. 

Ministério de Minas e Energia (MME) Formular e coordenar as políticas dos 

setores mineral, elétrico e de petróleo e gás. 

Secretaria de Minas e Metalurgia (SMM) Formular e coordenar a implementação das 

políticas do setor mineral. 

Agência Nacional de Mineração (ANM), 

antigo DNPM. 

Planejamento e fomento do aproveitamento 

dos recursos minerais, preservação e 

estudo do patrimônio paleontológico, 

superintender pesquisas geológicas e 

minerais, bem como conceder, controlar e 

fiscalizar o exercício das atividades de 

mineração, de acordo com o Código de 

Mineração e suas regulamentações. 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM – 

Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais) 

Geração e difusão do conhecimento 

geológico e hidrológico, além de 

disponibilizar informações e conhecimento 

sobre o meio físico para a gestão territorial. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 

Formular as políticas ambientais, cujas 

Resoluções têm poder normativo, com força 

de lei, desde que não haja legislação 

específica anteriormente aprovada pelo 

Poder Legislativo. 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

Responsável, em nível federal, por exercer 

o poder de polícia ambiental e executar 

ações das políticas nacionais de meio 

ambiente, referentes ao licenciamento 

ambiental, ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos 

recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental. 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) 

Responsável por propor, implantar, gerir, 

proteger, fiscalizar e monitorar as UCs 

federais. 

Fonte: Dos autores (adaptado de MARTINHAGO, 2015)  
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Já, na esfera estadual, inerente ao estado do Amazonas, os entes de 

controle são abordados no Quadro 07. 

 

Quadro 06 - Relação de órgãos estaduais associados ao meio ambiente e 

mineração e suas atribuições 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Conselho Estadual do Meio Ambiente do 

Amazonas (CEMAAM) 

Elaborar, aprovar e fiscalizar a 

implementação da Política Estadual de Meio 

Ambiente e demais atuações 

governamentais. 

Departamento de Mudanças Climáticas e 

Gestão de Unidade de Conservação 

(DEMUC) 

Em governos anteriores, o Departamento 

denominava Centro Estadual de Unidades 

de Conservação (CEUC) era vinculado à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(SDS). Sua atribuição atual é a Garantia da 

Gestão dos espaços protegidos do Estado 

do Amazonas. 

Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas (IPAAM) 

Controle, Licenciamento, Fiscalização e o 

Monitoramento Ambiental no âmbito do 

estado do Amazonas. 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SEMA) 

Formulação, coordenação e implementação 

da Política Estadual de Meio Ambiente. 

Conselho Gestor de UC Auxiliar o órgão responsável pela gestão da 

Unidade de Conservação a identificar 

problemas e propor a melhor forma de 

resolvê-los, assim como poder decidir sobre 

as questões envolvendo a gestão da 

Unidade de Conservação. 

Fonte: Dos autores (adaptado de MARTINHAGO, 2015) 
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7 ARCABOUÇO LEGAL E NORMATIVO RELACIONADOS AO MEIO 

AMBIENTE NO SETOR MINERAL 

 

Apresenta-se a seguir, o contexto legal e normativo federal de meio 

ambiente e mineração a que se encontra sujeito o setor mineral, na forma de 

quadros-síntese com ementas. Os quadros serão apresentados separados em 

aspectos constitucionais, leis, resoluções CONAMA e normas ABNT. 

Vale ressaltar que estes quadros, bem como sua organização estão 

previstas no Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento 

Ambiental no Setor de Extração Mineral (MMA, 2001), porém o presente estudo 

buscou atualiza-los e inserir no contexto do Estado do Amazonas. 

 

7.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

 

A seguir, serão ressaltados os principais artigos que constituem o 

arcabouço constitucional para as questões de meio ambiente para o setor 

mineral no Brasil. 

 

Quadro 07 – Aspectos constitucionais relacionados ao meio ambiente no setor 

mineral 

Artigo Inciso Ementa 

20 IX 
Define que são bens da União "os recursos minerais, inclusive os do 

subsolo". 

22 XII 
Estabelece que compete privativamente à União legislar sobre 

"jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia”. 

23 XI 

Estabelece que é competência comum da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios "registrar, acompanhar e fiscalizar 

as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios". O Parágrafo único deste 

artigo determina que "lei complementar fixará normas para a 

cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional”. 
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Continuação 

 
Artigo Inciso Ementa 

176 - 

Estabelece que "As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 

propriedade distinta do solo, para efeito de exploração ou 

aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra". Os parágrafos 1º a 4º deste artigo 

definem como se dá a concessão para pesquisa e aproveitamento 

destes recursos, e como é dada a participação do proprietário do 

solo nos resultados deste aproveitamento. 

225 - 

Estabelece que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações". No § 1º, inciso IV, este artigo incumbe ao poder público 

"exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente degradadora do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade". No §2º, determina-se 

que "Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 

o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 

pelo órgão público competente, na forma da lei". Com relação às 

sanções penais, o parágrafo 3º estabeleceu que "as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar o dano". O parágrafo 4º 

Estabeleceu que “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, 

a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional”. 

231 III 

Estabelece que "a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em Terras 

Indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 

assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei". 
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7.2 LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

 

Quadro 08 – Legislação federal relacionada ao meio ambiente no setor mineral 

Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

Decreto-

Lei 3.365 
21/06/41 

Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública (define 

mineração como sendo de “utilidade pública”). 

Decreto-

Lei 7841 
08/08/45 

Estabelece o código de Águas Minerais. 

Lei 3.824 13/11/60 
Torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das bacias 

hidráulicas dos açudes, represas e lagos artificiais. 

Lei 3.924 26/07/61 

Estabelece que o Poder Público, através do IPHAN, deve 

proteger os monumentos arqueológicos e pré-históricos, 

considerados bens da União. 

Lei 4.717 29/06/65 Regula a ação popular. 

Lei 4.771 15/09/65 Estabelece o Código Florestal. 

Lei 227 28/02/67 Estabelece o Código de Mineração. 

Lei 5.197 03/01/67 Dispõe sobre a proteção da fauna. 

Decreto 

62.934 
02/07/68 

Aprova o Regulamento do Código de Mineração. 

Lei 6.634 02/05/79 
Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, 

de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 

Lei 6.902 27/04/81 
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental. 

Lei 6.938 31/08/81 Estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. 

Decreto 

88.351 
01/06/83 

Estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente. 

Lei 7.347 24/07/85 Disciplina as ações civis públicas por danos ao meio amb. 

Decreto 

95.733 
12/02/88 

Estabelece que, identificados efeitos negativos de natureza 

ambiental cultural e social, serão incluídos no orçamento dos 

projetos e obras federais a destinação de no mínimo 1% deste 

para a prevenção ou correção desses efeitos. 

Decreto 

96.044 
18/05/88 

Aprova o regulamento para transporte rodoviário de produtos 

perigosos. 

Lei 7.735 22/02/89 
Cria o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. 
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Continuação 

 
Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

Lei 7.804 18/07/89 

Estabelece competências do CONAMA para apreciação de 

EIA/RIMA de atividades de significativa degradação ambiental nas 

áreas consideradas Patrimônio Nacional pela Constituição 

Federal e do IBAMA para o licenciamento de obras ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou 

regional. 

Lei 7.805 18/07/89 Estabelece o regime de permissão de lavra garimpeira. 

Decreto 

97.507 
13/02/89 

Dispõe sobre o licenciamento de atividade mineral, o uso de 

mercúrio e do cianeto em áreas de extração de ouro (garimpos). 

Decreto 

97.632 
10/04/89 

Exige de todos os empreendimentos de mineração a 

apresentação de PRAD - Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas. 

Decreto 

97.634 
10/04/89 

Dispõe sobre o controle da produção e da comercialização de 

substâncias que comportam risco para a vida, a qualidade de vida 

e o meio ambiente. 

Decreto 

98.973 
21/02/90 

Aprova o regulamento para transporte ferroviário de produtos 

perigosos. 

Decreto 

99.274 
06/06/90 

Reformula o Decreto nº 88.351 de 01/06/83, regulamenta a Lei nº 

6.938/81 que estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente e 

o Sistema de Licenciamento Ambiental. 

Decreto 

99.556 
01/10/90 

Dispõe sobre a proteção de cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional. 

Decreto 

98.812 
09/01/90 

Regulamenta a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e dá outras 

providências (regime de permissão de lavra garimpeira). Entre os 

artigos mais importantes para este trabalho, cita-se: Art. 19 - A 

realização de trabalhos de pesquisa e lavra em áreas de 

conservação dependerá de prévia autorização do órgão ambiental 

que as administra. 

Decreto 

78 
05/04/91 

Aprova a estrutura regimental do IBAMA. 

Decreto 

1.205 
01/08/94 

Aprova a estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente e 

Amazônia Legal. 

Decreto 

1.298 
27/10/94 

Aprova o regulamento das FLONAS (Florestas Nacionais). 
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Continuação 

 
Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

Lei 9.055 01/06/95 

Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização 

e transporte de asbesto/amianto e dos produtos que o 

contenham. 

Lei 9.314 14/11/96 Reformula o código de Mineração (Lei nº 227, de 28/02/67). 

Lei 9.433 08/01/97 Estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei 9.605 12/02/98 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (“Lei de crimes 

ambientais”). 

Lei 9.985 18/07/00 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Decreto 

5.758 
13/04/06 

Define as diretrizes de conservação ambiental no território, 

incorporando o SNUC e apresentando medidas que visam uma 

efetiva integração entre todos os tipos de áreas protegidas no 

Brasil. O dispositivo normativo incluiu as Áreas de Preservação 

Permanetes (APPs), Reservas Legais (RLs), Terras Indígenas e 

as Comunidades Quilombolas como áreas protegidas. 

Lei 

6.040 
07/02/07 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. 

Lei 11.685 02/06/08 Institui o Estatuto do Garimpeiro e dá outras providências. 

Lei  

6.514 
22/07/08 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas lesivas ao 

meio ambiente. 

Lei 

12.305 
02/08/10 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei 

Comp. 

140 

08/12/11 

Cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção ambiental. 

 

Lei 

12.651 
25/05/12 

Novo código florestal. 

Decreto 

9.147 
28/08/17 

Extingue a RENCA 

Decreto 

9.147 
28/08/17 

Mantém extinguida a RENCA, porém a exploração mineral 

apenas na área onde não haja sobreposição com unidades de 

conservação, terras indígenas e faixa de fronteira. 
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Continuação 

 
Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

Decreto 

9.147 
25/09/17 

Revoga o Decreto nº 9.147, de 28 de agosto de 2017 e Revigora 

a RENCA. 

Lei 

13.540 
18/12/17 

Altera as Leis n
os

 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 

13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

Lei 13.575 26/12/17 Cria a Agência Nacional de Mineração (ANM); extingue o DNPM. 

 

7.3 RESOLUÇÕES CONAMA 

 

Quadro 09 – Resoluções do CONAMA relacionadas ao meio ambiente no setor 

mineral 

Resolução Ementa 

04/85 

Estabelece que são consideradas Reservas Ecológicas as formações 

florísticas e as áreas de florestas de preservação permanente mencionadas 

no Artigo 18 da Lei nº 6.938/81, bem como as que estabelecidas pelo Poder 

Público de acordo com o que preceitua o Artigo lº do Decreto nº 89.336/84. 

01/86 
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para os relatórios de 

impacto ambiental. 

1A/86 Dispõe sobre transporte de produtos perigosos. 

20/86 

Dispõe sobre a classificação de águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional e sobre os padrões de qualidade de águas e de 

lançamento de efluentes. 

05/87 Aprova o programa nacional de proteção ao patrimônio espeleológico. 

09/87 Dispõe sobre a realização de audiência pública. 

01/88 

Estabelece critérios e procedimentos básicos para implementação do 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental, previsto na Lei nº 6.938/81. 

02/88 
Proíbe qualquer atividade que possa por em risco a integridade de áreas de 

relevante nteresse ecológico (ARIEs). 

10/88 Estabelece as normas para Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

05/89 Institui Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – Pronar. 

01/90 
Estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos, em decorrência de 

quaisquer atividades industriais. 

08/90 
Estabelece limites máximos de emissão de poluentes do ar, previstos no 

PRONAR. 
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Continuação 

 
Resolução Ementa 

03/90 Estabelece padrões primários e secundários de qualidade do ar. 

09/90 
Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de 

extração mineral das classes I a IX exceto a classe II. 

10/90 
Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental de 

extração mineral da classe II. 

10/93 
Dispõe sobre os artigos 3º, 6º e 7º do Decreto nº 750/93 sobre parâmetros 

básicos para análise dos estágios de sucessão de mata atlântica. 

01/96 
Dispõe sobre critérios básicas e diretrizes gerais para o Relatório de 

Impacto Ambiental. 

02/96 
Dispõe sobre a compensação ambiental, à razão de 0,5% do valor do 

investimento total. 

229/97 
Regulamenta o uso de sustâncias controladas que destroem a camada de 

ozônio. 

237/97 
Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de 

licenciamento. 

249/99 
Aprova as diretrizes para a política de conservação e desenvolvimento 

sustentável da mata atlântica. 

303/02 
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente. 

307/02 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 

da construção civil. 

357/05 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as   condições e padrões 

de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

369/06 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social 

ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 
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7.4 OUTRAS PORTARIAS E RESOLUÇÕES 

 

Quadro 10 – Portarias e Resoluções de outros órgãos federais relacionadas ao meio 

ambiente no setor mineral 

Portaria Ementa 

204/97 

Min. 

Transpor. 

Estabelece normas para transporte de produtos perigosos e o sistema de 

classificação de produtos perigosos. 

10/91  

DNPM 
Estabelece normas para outorga de permissão de lavra garimpeira. 

IN 01/2000  

DNPM 

Estabelece critérios para concessão de Guia de Utilização para extração 

mineral na etapa de Pesquisa Mineral. 

07/88 

SPHAN 

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização e a comunicação 

prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações 

arqueológicas. 

16/2001 

CNRH 
Regulamenta a outorga de uso de recursos hídricos. 

70.389 

DNPM 

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema Integrado 

de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração e outras providências. 

441 

DNPM 

Dispõe sobre os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de 

materiais in natura necessários à abertura de vias de transporte, obras 

gerais de terraplenagem e de edificações. 

NRM 

DNPM 

Normas Reguladoras de Mineração para nortear empreendimentos 

minerários. Entre as temáticas relacionadas à questão ambiental, cita-se: 

Reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas. 

Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos. 

Prevenção contra Poeiras. 
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7.5 NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

- ABNT 

 

Quadro 11 – Normas da ABNT relacionadas ao meio ambiente no setor mineral 

Norma Ementa 

15 Atividades e operações insalubres (NR 15). 

98 Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis. 

1183 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

1264 Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III – inertes. 

5422 Desmatamento seletivo. 

7229 
Projeto, construção e operação de sistema de tanques sépticos (alterada 

por NBR 13969). 

7505 Armazenamento de petróleo, seus derivados líquidos e álcool carburante. 

9221 
Dutos e chaminés de fontes estacionárias - determinação dos pontos de 

amostragem. 

9653  

(orig.1036) 

Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas 

minerações em áreas urbanas. 

9547 
Material particulado em suspensão no ar ambiente - Determinação da 

concentração total pelo método do amostrador de grande volume. 

10004 Classificação de resíduos sólidos. 

10005 Testes de lixiviação em resíduos. 

10006 Testes de solubilização em resíduos. 

10007 Amostragem de resíduos sólidos. 

10151 Metodologia de medição e cálculo de ruído. 

10152 Metodologia de medição e cálculo de ruído. 

11563 

(orig.1312) 

Radioproteção ocupacional nas áreas de pesquisa, mineração e 

beneficiamento de urânio e tório. 

12020 
Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - 

Calibração dos equipamentos utilizados em amostragem. 

12649 
Caracterização de cargas poluidoras na mineração (parâmetros de 

monitoramento). 

13028 
Elaboração e apresentação de projeto de disposição de rejeitos de 

beneficiamento, em arramento, em mineração. 
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Continuação 

 
Norma Ementa 

13029 
Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril, em pilha, em 

mineração. 

13030 
Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas 

em mineração. 

13221 Transporte de resíduos. 

13744 Cianetos - Processo de destruição em efluentes de mineração. 

13895 Construção de poços de monitoramento e amostragem. 

13896 
Aterros de resíduos não perigosos - critérios para projeto, implantação e 

operação. 

13969 
Tanques sépticos - Unidade de tratamento complementar e disposição final 

dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação (altera NBR 7229). 

Série 

14.000 
Sistemas de gestão ambiental 

14062 Arsênio - Processos de remoção em efluentes de mineração. 

14063 Óleos e graxas - Processo de tratamento em efluentes de mineração. 

14247 Sulfetos - Processos de tratamento em efluentes de mineração. 

14343 Bário solúvel - Processo de remoção em efluentes de mineração. 

14569 Zinco - Processo de tratamento em efluentes líquidos. 

14571 Cádmio - Processo de tratamento em efluentes líquidos. 

14572 Chumbo - Processo de tratamento em efluentes líquidos. 
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7.6 ARCABOUÇO LEGAL DA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

 

A seguir, serão ressaltados os principais dispositivos normativos para as 

questões de meio ambiente para o setor mineral no Estado do Amazonas. 

 

Quadro 12 – Constituição do Estado do Amazonas relacionada ao meio ambiente no 

setor mineral 

Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

- 1989 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS 

A mineração merece destaque nos artigos 175 até 178. Neles 

ficam definidos que a lei disporá sobre as jazidas em lavra ou 

não e os recursos minerais, visando seu aproveitamento 

racional e à proteção dos recursos minerais. O Poder Público, 

por meio de sistemas estaduais de gerenciamento, incumbe o 

fomento à pesquisa, exploração racional e beneficiamento dos 

recursos minerais do seu subsolo; adoção de instrumentos de 

controle sobre os direitos de pesquisa e exploração dos 

recursos; e adoção do mapeamento geológico básico tendo, por 

conseguinte, obrigatoriedade na democratização das 

informações aferidas. Chama-se atenção para o parágrafo que 

prevê na hipótese da instalação de atividades efetivas ou 

potencialmente causadoras de alterações significativas ao meio 

ambiente, a possibilidade de integrar o processo e 

licenciamento ou apreciação do estudo de impacto, a consulta, 

por plebiscito, à comunidade afetada. 

Fonte: AMAZONAS, 1989 
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Quadro 13 – Legislação estadual relacionada ao meio ambiente no setor mineral 

 
Lei / 

Decreto 

Data Ementa 

Lei 

1.532 
06/07/82 

Disciplina a Política Estadual da Prevenção e Controle da 

Poluição Melhoria e Recuperação do Meio Ambiente e da 

Proteção aos Recursos Naturais e dá outras providências. 

Decreto 

10.028 
04/02/87 

Regulamenta a Lei n° 1.532, de 06.07.82: Dispõe sobre o 

Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com 

Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação de 

penalidades e dá outras providências. 

Decreto 

17.033 
11/03/96 

Dispõe sobre a Instituição da Autarquia Estadual, Instituto de 

Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, aprova seu 

Regimento interno e dá outras providências. 

Lei 

2.712 
28/12/01 

Disciplina a Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelece 

o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 

dá outras providências. 

Decreto 

28.678 
16/06/09 

Regulamenta a Lei nº 3.167, de 27 de agosto de 2007, que 

reformula as normas disciplinadoras da Política Estadual de 

Recursos Hídricos e do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

Lei 

2.985 
18/10/05 

Regulamenta o Art. 220, § 1º e § 2º da Constituição Estadual, 

institui o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do 

Amazonas - CEMAAM e dá outras providências. 

Lei Comp. 05/06/07 

Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - 

SEUC, dispondo sobre infrações e penalidades e estabelecendo 

outras providências. 

Lei 

3.785 
24/07/12 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado do 

Amazonas, revoga a Lei nº 3.219, de 28 de dezembro de 2007, 

e dá outras providências. 
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Quadro 14 – Atos normativos do Conselho Estadual de Meio Ambiente relacionados 

ao setor mineral 

 
Resolução Ementa Resolução 

2 28/10/09 Disciplina o transporte de minérios da construção civil. 

11 15/06/12 

Estabelece procedimentos a serem observados no 

licenciamento ambiental para a atividade de lavra garimpeira de 

ouro no Estado do Amazonas. 

14 18/10/12 

Altera a Resolução CEMAAM nº 011/2012, que estabelece 

procedimentos a serem observados no licenciamento ambiental 

para a atividade de lavra garimpeira de ouro no Estado do 

Amazonas. 

 

Quadro 15 – Recomendações MPF e PR 

 
Recomendação 

Ofício 

Resolução 

0037/2013/2º 

OFCIV/PR/AM 

Recomenda observação aos sítios arqueológicos. 

69/2015-IPHAN/AM Atualiza o dispositivo 0037/2013/2º OFCIV/PR/AM (acima). 

010/2009/2º 

OFCIV/PR/AM 

Recomenda medidas compensatórias para UCs afetadas pela 

atividade mineral. 

Recomendação nº 

04/2018, de 27 de abril 

de 2018 ao IPAAM 

Que o IBAMA exerça sua competência originária (ou supletiva, 

nos termos do art. 15 da LC 140/2011) de analisar os pedidos 

de licenciamento ambiental de atividades minerais no território 

do Estado do Amazonas que possam impactar, direta ou 

indiretamente, Unidades de Conservação Federais (ainda que 

nas respectivas zonas de amortecimento), Terras Indígenas, e 

mais de um Estado da Federação, além daqueles 

empreendimentos que se enquadrem nas demais hipóteses dos 

arts. 7º, inciso, XIV, 13 e 15 da LC n. 140/2011. 

Recomendação nº 

02/2018 ao IPAAM 

Recomenda abster de qualquer ato tendente a prosseguir no 

processo de licenciamento ambiental de atividades de 

exploração mineral ao longo do Rio Jutaí/AM, até obter 

manifestação favorável da FUNAI, do Minist. da Saúde e do 

ICMBio. 

Recomendação 

Conjunta 

n º 05 /2018 - 5º Ofício 

n º 04 /2018 - 13º Ofício 

Recomenda cancelamento de projetos de pesquisa e mineração 

em terras indígenas no Amazonas. 
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7.7 NOVO MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO 

 

O setor mineral brasileiro teve um grande avanço em setembro de 1993 

quando um conjunto de medidas modernizadoras do arcabouço legal da 

mineração sancionada pelo presidente em exercício Itamar Franco, tornou o 

DNPM em uma autarquia e a CPRM uma empresa pública, assumindo, esse 

último, definitivamente a função de Serviço Geológico do Brasil de Mineração. 

O código sofreu profundas alterações modernizadoras através do Decreto nº 

918 de 1993 e posteriormente da Lei nº 9.314 de 1996, reformulando o Código 

de Mineração (Lei nº 227, de 28/02/67). 

De acordo com o pronunciamento na cerimônia de lançamento do 

Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira (TVNBR, 2017), o 

novo conjunto de medidas do NOVO MARCO MINERAL interrompe o ciclo de 

instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos 

últimos anos e que fez investimentos de geração de novas jazidas de minas. 

Portanto, com esses atos os investidores esperam avanços no setor mineral 

com a criação da Agência Nacional de Mineração - ANM que sucedeu o 

Departamento Nacional de Produção Mineral com autarquia especial com 

mandato para seus dirigentes e decisões colegiadas e públicas. 

O Departamento Nacional da Produção Mineral prestou 83 anos serviços 

ao país conduzindo a uma destacada posição no ranking dos países 

mineradores do mundo apesar de poucas vezes ter tido a estrutura física e 

humana necessária para cumprir sua missão. 

A lei regulamenta a Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais, a CFEM. O setor sente preocupação por aumentar a carga 

tributária global da mineração, assim haveria aumento de custos para os 

setores exportadores, além de um impacto mais dramático do que em outros 

setores ao contrário de outros segmentos econômicos que repassam aos 

consumidores, seja, aumentos de custos do setor mineral fortemente 

exportador, tendo seus preços em geral formatados pelo mercado internacional 

e atuando em regime de alta competição, embora compreenda a pressão de 

estados e municípios, assim como os esforços para restabelecer o equilíbrio 

das contas, avalia se com cautela o impacto que esse aumento irá causar na 

competitividade das commodities minerais. 
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O programa introduz ainda modificações modernizadoras no Código de 

Mineração em vigor que possui mais de 50 anos amparado em princípios 

adequados à realidade do país e em sintonia com o que ocorre nos principais 

países mineradores, diz o representante da Indústria Mineral Brasileira, Elmer 

Prata Salomão (TVNBR, 2017). Não obstante a própria evolução da atividade 

exige que seja continuamente aperfeiçoada. Há 21 anos sofreu sua última 

alteração significativa e de lá pra cá, com o advento à rede de computadores e 

de novos mecanismos de controle para divulgação de recursos de reservas, é 

imprescindível atualizá-lo. 

 

A polêmica da RENCA 

 

Entre as medidas do Programa de Revitalização, a deliberação que teve 

mais polêmica foi a da abertura da Reserva Nacional do Cobre e seus 

Associados – RENCA. A área foi criada por Decreto em 1984 e mesmo sem ter 

ocorrências significativas desse metal, bloqueou para a iniciativa privada 

espaço de mais de 46 mil quilômetros quadrados altamente potencial de 

recursos minerais localizados nos estados do Pará e Amapá esterilizada por 

mais de 30 anos para mineração organizada. No entanto, aberta à extração 

irregular de ouro configurado em mais de 40 pistas de pouso clandestinas no 

seu interior. 

O objetivo da medida do governo era atrair investimentos na atividade 

mineradora do País. Mas a possível vinda de mineradoras para a região 

preocupa ONGs e ambientalistas, uma vez que pode aumentar a pressão para 

estender a exploração mineral às áreas protegidas, que compreende 7 unidade 

de conservação, sendo 3 de proteção integral e 4 de uso sustentável, e 2 terras 

indígenas. 

A proposta do Governo – Decreto nº 9.147, de 28 de agosto de 2017 – 

foi levantar o discurso que todos os direitos minerais anteriores à sua criação 

da RENCA serião mantidos e as unidades de conservação respeitada quanto 

às alterações (TVNBR, 2017). 

Todavia, 25,50% vedados à mineração: TIs (10,45%) e UCs de proteção 

integral (15,05%), 69,87% depende de negociações: 

a) com órgãos ambientais federais e estaduais (64,58%); 
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b) com proprietários rurais de assentamentos do INCRA (5,28%). Dessa forma 

restam apenas 4,63% efetivamente desimpedidos (216.293,03 ha ou 2.162,93 

km²). Contudo, a área tem baixo potencial geológico, afirma o geólogo Elmer 

Prata Salomão (SALOMÃO, 2017). 

Somado à desastrosa manobra, o Governo não permitiu a discussão 

com a sociedade. Um projeto de lei, por exemplo, exige a realização de 

audiências públicas no Congresso para o debate. 

No dia 22 de agosto foi publicado o decreto nº 9.142/2017, que retirava o 

status de reserva nacional de algumas áreas da antiga Renca. Cerca de 30% 

do total poderia ser explorado. O anúncio foi no dia seguinte, com o fato 

consumado. 

Uma imensa repercussão negativa ganhou o mundo. A mobilização 

assustou o governo, que seis dias depois tentou amenizar, revogando o 

decreto, mas utilizando um improviso no lugar, e publicando no dia 28 de 

agosto um novo decreto, o nº 9.147, com novo texto, onde tentava atenuar 

alguns pontos, contudo, fundamentalmente mantinha a extinção da RENCA. 

Não foi suficiente. A repercussão mundial seguiu. No dia 26 de setembro 

de 2017, o Governo recua e revoga o Decreto que extinguia a RENCA, 

republicando o Decreto nº 9.159, com o revigoramento dos Decretos nº 89.404, 

de 24 de fevereiro de 1984 e nº 92.107, de 10 de dezembro de 1985, que 

deram origem a RENCA. 

  



 

 

87 
 

8 LICENCIAMENTO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em relação à legislação minerária, o documento “maior” é o Código de 

Mineração. As regras para se obter o direito de extrair uma substância mineral 

variam segundo o caso, dependendo do tipo de substância. O aproveitamento 

das substâncias minerais deverá ser feito via: autorização (quando depender 

de alvará de autorização do diretor-geral da ANM); licenciamento (quando 

depender de licença expedida conforme regulamentos administrativos locais e 

de registro da licença na ANM); regime de monopólio (por lei especial, 

depender de execução direta ou indireta do Governo Federal); concessão 

(atrelada à concessão do ministro de Minas e Energia) e permissão de lavra 

garimpeira (portaria de permissão da ANM). 

Quando o mineral a ser extraído é de uso imediato na construção civil, 

como areia, argila, saibro, cal, cascalho, entre outros, o procedimento é simples 

e obedece a regras determinadas pelas leis do município e estado onde se 

encontra a jazida a ser lavrada. A extração mineral por esse regime é de direito 

do proprietário do solo ou de terceiro autorizado, exceto se a jazida situar-se 

em imóvel público. O interessado deverá protocolar na ANM requerimento, 

solicitando exploração da área, devendo a mesma ter no máximo cinquenta 

hectares, conforme o Decreto nº 318 de 14 de março de 1967. 

No Amazonas cabe ao IPAAM criar normas, metodologias e 

procedimentos para licenciar e monitorar atividades de instalação de obras e 

empreendimentos ambientais, incluídas as atividades e empreendimentos 

minerários (AMAZONAS, 2007). Assim, é aplicada a Lei nº 3.785 de 24 de julho 

de 2012, do Governo do Estado do Amazonas, sobre empreendimentos 

licenciáveis inclusive os minerários. Segundo a Lei Estadual, os requerimentos 

de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Minerários serão 

protocolados conforme a situação: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 

(LI) e Licença de Operação (LO). 

Dentre as Resoluções do CONAMA, tem-se a Resolução nº 01 de 23 de 

janeiro de 1986, a qual estabelece critérios básicos e diretrizes gerais para o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); 

Resolução nº 09 de 1990, normas específicas para a obtenção de licença 

ambiental para a extração de minerais, exceto as de emprego imediato na 
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construção civil. Resolução nº 10 de 1990, critérios específicos para a extração 

de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil. Resolução nº 

02 de 1996 dispõe sobre a compensação de danos ambientais causados por 

empreendimentos de relevante impacto ambiental. Resolução nº 237 de 1997 

determina os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. 

É exigido o EIA para o licenciamento ambiental de qualquer atividade de 

aproveitamento de recursos minerais. Todavia, as substâncias minerais de 

emprego imediato na construção civil, em função das características do 

empreendimento, poderão ser dispensadas da elaboração de EIA. Nesse 

último caso, a empresa deve apresentar o Relatório de Controle Ambiental 

(RCA) em conformidade com as diretrizes do órgão ambiental estadual 

competente. O EIA deverá estar alinhado com o Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), os quais são submetidos ao órgão de meio ambiente 

estadual competente, para análise e aprovação. Tanto o EIA quanto o RIMA 

deverão ser públicos com o objetivo de que todos os interessados tenham 

acesso ao projeto e a seus eventuais impactos ambientais, podendo discutir 

livremente, inclusive por meio de Audiências Públicas. Por fim, a aprovação do 

EIA/RIMA é requisito básico para a empresa mineradora pleitear o 

Licenciamento Ambiental do seu projeto de mineração. 

O Licenciamento Ambiental deverá ser obtido para instalação, ampliação 

e operação de qualquer atividade de mineração objeto dos regimes de 

concessão de lavra e licenciamento. O licenciamento é regulado pela Lei nº 

3.785 de 24 de julho de 2012, o qual presta competência aos órgãos estaduais 

de meio ambiente para expedição e controle das seguintes licenças: Licença 

Prévia (LP) – preliminar ao planejamento do empreendimento e contém 

requisitos básicos a serem atendidos como localização, instalação, operação 

em consonância com os planos de uso de solo. Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE) da jazida, Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) e o EIA/RIMA são documentos técnicos exigidos para a obtenção da 

LP, cuja tramitação é simultânea ao pedido de concessão de lavra. 

A Licença de Instalação (LI) é a autorização para o início de implantação 

do empreendimento mineiro e a Licença de Operação (LO) autoriza, após as 

verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de 
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seus equipamentos e instalações de controle de poluição ou mitigação de 

impactos negativos, de acordo com o previsto nas LP e LI. 

À luz da lei, verifica-se que a licença ambiental tem prazo de validade, 

pode ser renovada e revisada, o que caracteriza que ela pode ser cancelada se 

a empresa ou a atividade licenciada estiver causando danos ambientais ou 

prejuízos à saúde humana, ou ainda, se ela estiver em desacordo com as 

normas ambientais. Significa dizer que, mesmo a licença usufruindo prazo de 

validade, a administração não é obrigada a respeitá-lo nos casos em que a 

obra ou a atividade passe a causar danos ao meio ambiente. 

Ademais, no tocante a sua renovação, segundo Edis Milaré (2000): 

 

“A Licença, está, porém, sujeita a revisão, podendo ser 
suspensa e mesmo cancelada, em caso de interesse público 
ou ilegalidade superveniente ou, ainda, quando houver 
descumprimento dos requisitos preestabelecidos no processo 
de licenciamento ambiental. É importante frisar que no caso de 
ser validamente revogada não resultará nenhum direito à 
indenização ao seu titular”. 

 

Ainda segundo o autor, “realmente, nada impede que possa a 

Administração Pública, mediante decisão motivada, fazer cessar obras ou 

atividades consideradas ilegais ou contrárias ao interesse público, já que não 

pode haver direito à ilegalidade”. 

 
8.1 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA 

 

Os empreendimentos minerários, em regra, produzem enormes e 

significativos impactos ambientais, tanto que a Resolução CONAMA 01/86, 

incluía (e inclui) a mineração como uma das atividades que reclamavam 

licenciamento ambiental clássico, precedido de EIA/RIMA. 

A conclusão doutrinária aponta que referida menção na Resolução 

CONAMA 01/86 possui nítido caráter exemplificativo e presunção absoluta de 

potencial poluidor/degradador: 

 

“A Resolução 01/86 do CONAMA, na realidade estabeleceu um 
mínimo obrigatório, que pode ser ampliado, mas jamais 
reduzido. Para Antônio Herman Benjamin, Paulo Afonso Leme 
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Machado e Silvia Capelli, há verdadeira presunção absoluta de 
que as atividades previstas na referida resolução são 
potencialmente causadoras de significativa degradação do 
meio ambiente”.9 

 

Destarte, tratando-se de atividades e empreendimentos com alto 

potencial degradador/poluidor, resta evidente, ainda que de forma empírica, 

que a apresentação de EIA/RIMA, por si só, não tem o condão de prever os 

mencionados impactos cumulativos e sinérgicos, notadamente, no Estado do 

Amazonas que concentra 21% da reserva nacional de nióbio, exigindo que não 

só os empreendimentos sejam considerados, mas sim, toda a cadeia produtiva 

que exista ou possa a vir existir naquele ecossistema. 

Algumas definições amplamente aceitas de AAE são: 

O processo formal, sistemático e abrangente de avaliar os impactos 

ambientais de uma política, plano ou programa e de suas alternativas, incluindo 

a preparação de um relatório contendo as conclusões da avaliação, usando-as 

em um processo decisório publicamente responsável (publicly accountable) 

(THERIVEL et al., 1192, p. 19-20) 

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) é conceituada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) como um processo de identificação de 

impactos ambientais e de alternativas que os minimizem na implantação de 

políticas e projetos governamentais, sendo utilizada na elaboração das 

propostas dessas ações estratégicas, sistematizando os resultados e sua 

utilização para tomadas de decisão ambientalmente sustentáveis. 

Ainda segundo as informações disponíveis no site da SEMAD, a AAE é 

elaborada de forma pública e participativa baseando-se nos princípios da 

avaliação de impactos que regem os Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), embora tenha o objetivo de analisar a ação estatal em todos os 

seus aspectos, servindo de subsídio na tomada de decisões ao disponibilizar 

informações sobre as possíveis consequências ambientais das ações 

governamentais, bem como das alternativas mitigadoras. 

                                                 
9
 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 11ª ed., 

2003, p. 214. 
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Pontue-se que não se cuida de mera faculdade do órgão público 

ambiental, mas de verdadeiro comando constitucional, hodiernamente, exarado 

pelo artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988, notadamente, do 

princípio da eficiência. 

A emenda constitucional 19, de 1998 inseriu no mencionado dispositivo 

constitucional, como princípio de regência da Administração Pública dos entes 

federados, a eficiência. 

Conceitualmente e etimologicamente podemos asseverar que eficiência 

é qualidade de produzir um resultado desejado, ou seja, obtém-se o resultado 

empregando-se as melhores e mais produtivas técnicas possíveis e 

disponíveis. 

Ora, se o princípio da eficiência determina que toda a Administração 

Pública dos entes federados empregue as mais atuais e melhores técnicas na 

resolução dos problemas, considerando que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão, que inclui o devido 

licenciamento das atividades que provoquem ou possam provocar significativo 

impacto ambiental, resta claro que o órgão público ambiental deverá sempre 

exigir a AAE – Avaliação Ambiental Estratégica a ser realizada, no mínimo, nos 

limites da bacia hidrográfica. 

Anote-se, em arremate, que a exigência de apresentação de AAE – 

Avaliação Ambiental Estratégica não deve circundar-se a esta ou aquela 

atividade, mas sim, a todo espectro de empreendimentos existentes ou que 

possam vir a existir, no mínimo, na unidade de gestão ambiental, in casu, a 

bacia hidrográfica. 

Para a mineração o instrumento caberia muito bem, já que os impactos 

extrapolam as fronteiras da planta industrial, chegando a causar impactos até 

mesmo em outros estados. 

 

8.2 A PESQUISA MINERAL 
 

Para Brandt (2012), a Pesquisa Mineral consiste na aquisição de 

conhecimento sobre a ocorrência mineral, de forma a possibilitar as análises 

técnico-econômicas que indicarão se aquela ocorrência de fato é uma jazida, 

isto é, um depósito contendo minério que possa ser aproveitado 
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economicamente. Para realização da pesquisa mineral, o interessado deve 

obter alvará do DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral), órgão 

gestor da mineração no país. A solicitação deste alvará deve ser apresentada 

pelo interessado mediante descrição detalhada das atividades de pesquisa a 

serem realizadas, com estimativa de custos e comprovação de capacidade 

financeira para realização da mesma, devendo ainda conter Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) de profissional habilitado (geólogo ou 

engenheiro de minas). 

O fato mais intrigador é que não há um consenso no ambito normative 

para a pesquisa mineral em Unidade de Conservação. 

Há a necessidade de anuência prévia do Órgão Gestor da Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável para Outorga de Alvará de Pesquisa Mineral? 

Enquanto o dispositivo normativo, Art. 17 da Lei nº 7.805/1989 diz “A 

realização de trabalhos de pesquisa e lavra em áreas de conservação 

dependerá de prévia autorização do órgão ambiental que as administre”. 

O Parecer nº 500/2009/HP/PROGE/DNPM diz ser desnecessário. No 

entanto, o Ministério Público Federal contesta a desnecessidade e julga por ser 

indispensável, visto que até mesmo para a execussão da pesquisa, há 

supressão vegetal e outras pertubações. 

Para conhecimento das cadeias processuais, o fluxograma contido no 

ANEXO traz o fluxo do processo de licenciamento/autorização para 

pesquisa/lavra de mineração. 
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CONCLUSÃO 

 

A mineração atualmente passou por alterações relevantes, em virtude da 

obrigatoriedade de cumprir a legislação ambiental interligada à minerária, 

resultando na adequação ao contexto sustentável. 

Percebeu-se que, essa perspectiva de sustentabilidade no ramo 

minerário brasileiro, existe mais em decorrência das exigências legais 

disciplinadas hoje pelo direito ambiental e através do poder fiscalizatório e 

repressivo do Ministério Público do que em virtude do próprio direito minerário 

que foi em grande parte revogado. 

Concluiu-se, portanto, que a promulgação da atual constituição brasileira 

e as leis ambientais seguintes ocasinou cobranças rígidas para o setor mineral, 

em especial o licenciamento ambiental. Estas obrigações geraram, ao Estado, 

meios de acompanhar a exploração destes recursos e o retorno social e 

ambiental a ela interligados. 

Ademais, é importante pensar a atividade extrativa aliada à justiça 

ambiental, que para Robert Bullard, considerado o pai do conceito se trata “A 

justiça ambiental abarca o princípio de que todas as pessoas e comunidades 

são titulares de proteção equânime de leis e regulamentos de saúde pública e 

ambiental” (BULLARD, 1996, p. 493, tradução nossa). 

Diante da importância da extração mineral na composição do PIB 

nacional e na quantidade de empregos diretos e indiretos gerados por tais 

atividades se compreende a necessidade de discutir seu diploma regulador em 

vigor e as propostas de novo marco legal da mineração, e até onde tais 

propostas se preocupam não só em gerir a atividade em si, bem como em 

minimizar seus impactos frente às comunidades no entorno dos 

empreendimentos, além das preocupações com o próprio meio ambiente, haja 

vista esta ser uma das atividades mais predatórias praticadas pelo homem 

moderno no seio do projeto hegemônico de sociedade. 

Já, no que tange ao Licenciamento Ambiental, esse instrumento da 

PNMA mostra-se como um relevante mecanismo, pois, além de incentivar o 

diálogo entre os diversos interessados no processo e romper com a tendência 

da Administração Pública apenas aplicar ações corretivas e/ou sanções, 
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assumiu um caráter preventivo, em homenagem ao princípio da precaução, e 

protetivo. 

Dentre outras considerações, observou-se que ainda há muito a evoluir 

no que tange à proteção contra danos ao meio ambiente. Visto que a 

fiscalização dos procedimentos de licenciamento seja mais efetiva, o que exige 

a participação, individualizada ou de forma coletiva, para cobrar posições mais 

protetivas, tanto da própria Administração Pública, como do Poder Judiciário e 

do Ministério Público que, como visto, é órgão bastante atuante na seara 

ambiental, de forma que os danos ambientais e, eventualmente, crimes e 

fraudes sejam evitados.  
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CAPÍTULO IV – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E A INCIDÊNCIA 

DA ATIVIDADE MINERÁRIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

As UCs são instrumentos estratégicos importantes para se atingir os 

objetivos de proteção e conservação dos recursos naturais, além de 

oferecerem benefícios à comunidade de forma geral, dentre eles a oferta de um 

ar puro, um clima ameno e opções de lazer e diversão. Ainda que existam 

outros meios para se conservar a biodiversidade, as áreas protegidas são 

essencialmente importantes para que se alcance tais objetivos. 

Segundo Dixon & Sherman (1991) têm grande importância ecológica e 

social. Ecológica por que conserva a diversidade e mantém a variação de 

espécies dos ecossistemas. Além disso, o equilíbrio climático é mantido com os 

recursos naturais presentes nas UCs. Sob o aspecto social destaca a beleza, a 

preservação das características histórico-culturais da população local, o bem-

estar oferecido à sociedade, as inúmeras espécies de fauna e flora, como 

plantas medicinais e alimentos, economicamente relevantes ao ser humano e 

também as atividades recreativas e de lazer, como o turismo ecológico. 

Em princípio, a mineração e a diversidade biológica podem ser 

consideradas uma dádiva para os territórios que as possuem. No entanto, 

alguns métodos de mineração, tais como mineração a céu aberto têm causado 

a deterioração de vastas áreas de diversos países e eles arruinaram reservas 

importantes de florestas e água, que em pouco tempo se tornaram terras 

áridas. 

De acordo com Correa Valero (2015), por causa da existência de meios 

de informação global, como a internet, as pessoas de todo o mundo estão 

conscientes dos efeitos nocivos da mineração sobre os ecossistemas, e 

usando diferentes meios de comunicação, criaram redes de resistência e 

movimentos sociais para impedir a destruição dos ecossistemas que habitam. 

Como contrapõe um bem que tem um preço atual, a propósito muito alto. 

com outro que você ainda não tem? A temporalidade da conservação tem um 

tempo circular, vem do passado. Está presente e evolui ao longo dos séculos. 
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por gerações. Está intimamente ligado ao princípio da vida na terra e nos 

organismos vivos. 

O Brasil tem sido claro ao favorecer a exploração dos metais metálicos 

que se encontram no subsolo e que pertencem ao Estado. O país como um 

território de Megamineração e Megadiversidade foi privilegiado com estas duas 

"dádivas". Não se pode esquecer que o Brasil é também um dos países com as 

maiores taxas de violência e, como mostrou Boaventura de Sousa (SOUSA 

SANTOS, 1995), a violência aparece quando os diálogos e a lei não encontram 

uma solução racional para os conflitos. 

A importância desta investigação jurídica radica em contrapor a 

necessidade que tem o ser humano de utilizar os minerias frente a 

conservação do seu entorno como necessidade vital. 

É fato que o estado do Amazonas é uma das áreas do país com 

destaque na mineração de ouro e metais de base (cassiterita, ferro), dado as 

suas condições geomorfológicas, e sua localização geográfica, é a segunda 

unidade federativa com mais títulos de mineração concedidos, atrás do Pará. 

Há uma quantidade significativa de licenças concedidas e em processo, tanto 

de exploração quanto de pesquisa. 

As Unidades de Conservação (UCs) estão caracterizadas na legislação 

nacional e são formas disponibilizadas pelas políticas públicas ambientais para 

que instituições públicas e privadas tenham a iniciativa de preservar o meio 

ambiente. 

Entretanto, a análise dos processos minerários do Cadastro Mineiro do 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, mostra que grande parte 

deles recai sobre Unidades de Conservação. Existe uma controvérsia ainda 

não de todo resolvida sobre a possibilidade de mineração em UCs, 

especialmente a partir de uma confusão entre os conceitos de interesse 

nacional, utilidade pública e interesse social (ISA, 2006). 

Já o garimpo é uma forma de exploração de minérios valiosos através 

de meios mecânicos ou manuais, que pode ser realizada a céu aberto ou em 

minas escavadas nas rochas. Entretanto, o garimpo é considerado uma forma 

predatória ao meio ambiente (VIEIRA, 2015). 

De acordo com Francisco (2018), entre fevereiro e março de 1980, mais 

de 60 mil homens chegaram ao local, conhecido como Serra Pelada, região 
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localizada no estado do Pará, atual município de Curionópolis e deu-se início a 

corrida pelo ouro, sem qualquer organização e preocupação com os riscos a 

saúde e ambiente, movidos apenas pela busca da riqueza. Os morros foram 

transformados em barrancos através da escavação para a retirada da pepita e 

como estas eram raras, quem conseguisse maior quantidade ganhava mais. 

Os lucros e os custos do ouro ficavam para os sócios, donos de fazenda. O 

garimpeiro ganhava muito pouco pela exploração, mesmo trabalhando dia e 

noite para obter poucas gramas de ouro. 

Durante o garimpo na Serra Pelada, o ouro era extraído da pepita 

utilizando o mercúrio na sua forma líquida, que tem a propriedade de capturar 

os grãos de ouro formando uma amálgama, uma espécie de liga. Este 

processo torna-se como a maior fonte de contaminação dos garimpeiros. 

Nas regiões afetadas pela mineração de ouro, a inalação de vapores de 

mercúrio juntamente com a ingestão de peixe contaminado, constituem as 

principais fontes contaminação com este metal, que afeta a saúde humana de 

múltiplas maneiras. 

Esse capítulo buscou delinear a expressão áreas protegidas, 

contextualizar a Zona de Amortecimento, levantar a questão da Amazônia e por 

fim, demonstrar a importância das UCs no estado do Amazonas. 

Na sequencia, a seção seguinte trata de conflitos entre os dois 

elementos: UC e Mineração, e por fim, traz um quadro que demonstra de forma 

sintética as permissões e não permissões em diferentes categorias de UC. O 

desfecho do capítulo aponta o perigo eminente da atividade minerária em 

calhas de rios amazônicos. O levantamento foi propício com base na coleta de 

informações em diversas fontes, inicialmente por referências bibliográficas de 

artigos e livros, posteriormente de documentos alimentados pela Agência 

Nacional de Mineração, onde foi possível acessar a legislação vigente, os 

processos de requerimento de área para exploração garimpeira somado aos 

dados extraídos do sistema de informações geográficas do SIGMINE. 
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9 A IMPORTÂNCIA DA AMAZÔNIA 

 

A Amazônia alberga a floresta tropical mais extensa do mundo e 

concentra a maior biodiversaidade terrestre do planeta. É o lar de quase um 

quarto de todas as espécies terrestre (DIRZO; RAVEN, 2003) e representa 

uma área com potencial absorção de carbono com relevância em escala 

regional e global. 

Do rio Amazonas, provém 15% da descarga fluvial total aos oceanos do 

mundo, no entanto os processos de evapotranspiração por parte da vegetação 

atuam como motores de circulação atmosférica global, chegando a ter efeito na 

precipitação de chuvas na América do Sul, inclusive no Hemisfério Norte 

(GEDNEY; VALDES, 2000). Por sua vez, de acordo com a Red Amazónica de 

Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2012) é domicílio de 

mais de 2.344 etinias indígenas. Em resumo, é, portanto, uma região de 

importância estratégica global e conservacionista. 

A Amazônia possui tanta vida oculta que entre 2014 e 2015, mais de 300 

espécies de plantas e animais vertebrados foram descobertas (WWF, 2017). É 

patrimônio genético, potencialidade de medicamentos e melhorias da qualidade 

de vida. 

Já, entre os principais serviços ecossistêmicos, proporciona a bacia 

amazônica, biodiversidade, sequestro de carbono, regulação hídrica, 

abastecimento de água, e os serviços de produção de pescados, agricultura, 

pecuária e madeira (FOLEY et al., 2007). 

No entanto, a sustentabilidade da Amazônia a longo prazo está 

vivenciando o perigo devido ao uso irracional dos seus recursos e devido às 

mudanças climáticas. 

Por um lado, como consequência da globalização, a rápida expansão 

dos mercados mundiais da carne, soja e outros, assim como a indústria da 

madeira (legal e ilegal), tem contribuído gravemente para o desmatamento da 

selva tropical (BARONA et al., 2010), e sem duvida, soma-se os projetos de 

infraestrutura de transporte e energia em grande escala. Por outro lado, a 

tendência para a devastação da selva amazônica se vê agravada devido ao 

incremento das temperaturas e diminuição das precipitações (MALHI et al., 

2008), contudo há ainda a ocorrência das queimadas. 
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9.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Visto que a necessidade e o avanço da exploração dos recursos 

naturais, em função do desenvolvimento das tecnologias e necessidades 

humanas, têm pressionado as áreas naturais, surge uma forma a demandar a 

implantação de mecanismos capazes de lidar com tal pressão e identificar as 

áreas de maior relevância para conservação e preservação, primando pelas 

características originais do espaço. Além disso, esse mecanismo buscou 

assegurar o direito de permanência e a cultura de populações tradicionais e 

povos indígenas previamente existentes. 

As chamadas ÁREAS PROTEGIDAS são mecanismos que se 

concretizam em sistemas de áreas naturais protegidas, que são legalmente 

instituídas pelo poder público, assim como sua forma, função e limites. 

A criação e a manutenção de Áreas Protegidas – Unidades de 

Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs) – é uma das estratégias mais 

eficazes para a conservação dos recursos naturais, em especial no bioma 

Amazônico (VERÍSSIMO et al., 2011). 

Originalmente, somente as UCs eram consideradas Áreas Protegidas. 

Porém, a partir de 2006, o Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) incluiu 

neste conceito as TIs e os Territórios Quilombolas (Decreto nº 5.758/2006), 

pois ambos também abrangem “áreas naturais definidas geograficamente, 

regulamentadas, administradas e/ou manejadas com objetivos de conservação 

e uso sustentável da biodiversidade” (PNAP, 2006). Apesar de não estar 

enquadrado no Decreto nº 5.758/2006, é congruente dizer que os sítios 

arqueológicos também são áreas protegidas. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído 

pela Lei nº 9.985/2000 e surge com o propósito de estabelecer critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das UCs. De acordo com o art. 2° 

desta Lei, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza é 

constituído pelo conjunto das Unidades de Conservação federais, estaduais e 

municipais. 

  



 

 

100 
 

9.2 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 
As UCs são definidas pelo legislador, através do artigo 2° da Lei nº 

9.985/2000, como sendo: 

 

“O espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção.10” 

 

A UC não envolve apenas o espaço físico, mas também todos os 

recursos ambientais que o compõem este espaço, ou seja, 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. 

Depois que são definidas, as UC recebem o status de Unidades de 

Proteção Integral ou Unidades de Uso Sustentável. No primeiro caso, este 

procedimento tem por objetivo básico a preservação da natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, salvo os casos 

previstos na Lei. Com o status de Unidades de Uso Sustentável, o objetivo é 

compartilhar a conservação da natureza com o uso sustentável de alguns dos 

seus recursos naturais. 

Essas áreas apresentam de diferentes formas, conflitos dirigidos ao uso 

e ocupação do solo dado em suas áreas interiores e no entorno. Uma das 

atividades impactantes é a exploração mineral. 

A grande dificuldade gravita em torno dos conflitos decorrentes das 

atividades minerárias nos espaços territoriais especialmente protegidos, 

especialmente nas UCs. Isso porque a atividade minerária tem características 

peculiares que potencializam o risco de conflito em áreas de interesse 

ambiental relevante. 

Como “os recursos minerais são parte integrante da natureza, sendo 

espécie do gênero recurso natural”11, é provável que a sua utilização direta 

cause interferência no ecossistema local. Dessa forma, não há extração 

                                                 
10

 BRASIL, 2000. 
11

 SOUZA, Marcelo Gomes de. Direito Minerário e Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 42. 
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mineral sem uso de recursos naturais e, portanto, sem algum impacto 

ambiental.12 

 

9.3 ZONA DE AMORTECIMENTO 

 
As zonas de amortecimento (ZAs) são as áreas adjacentes aos limites 

das UCs que compõem os espaços de transição entre as áreas protegidas e o 

meio ambiente. Seu estabelecimento tenta minimizar os impactos negativos 

das atividades humanas que são realizadas nos territórios próximos à UC. 

Além disso, sua localização estratégica exige que sejam gerenciados de forma 

a garantir o cumprimento dos objetivos da UC. 

A ZA faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), mas não representam uma categoria do referido sistema. São áreas 

de extensão diversa, muito importantes na gestão e preservação da UC. Sua 

existência é plenamente justificada, uma vez que atuam como zonas de 

segurança “buffer” ou de contenção em face do impacto direto nas áreas 

protegidas. Embora não façam parte das áreas protegidas, suas características 

topográficas e sua constituição, em termos de flora e fauna, são semelhantes 

às áreas protegidas, de modo que requerem um tratamento especial que 

garanta sua conservação e uso sustentável. 

A extensão e os usos do ZA são definidos e estabelecidos no Plano de 

Gestão ou Plano de Manejo de cada UC. 

Dentro da ZA assegura-se que as atividades realizadas não 

comprometam a integridade da UC. Por esse motivo, o ecoturismo, a gestão e 

a recuperação de solos, flora ou fauna, pesquisa e educação ambiental devem 

ser promovidos. Práticas essas que devem ter a opinião favorável dos órgãos 

ambientais, de acordo com o estabelecido em lei. Ademais, o uso de recursos 

naturais na ZA é regulado por uma lei diferente daquela que regula os usos na 

UC, uma vez que as ZAs não são consideradas áreas protegidas. 

Dessa forma, no caso das UCs Estaduais, onde o buffer mínimo é de 10 

km no entorno das UCs, a Lei Complementar nº 53 de 05 de junho de 2007, em 

seu 1º Parágrafo do art. 53 diz: 

                                                 
12

 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 18ª ed. 
rev. ampl. e atual., 2010, p. 712. 
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“A solicitação de licenciamento ambiental em Unidade de 
Conservação e Zona de Amortecimento deve ser dirigida ao 
Órgão de Fiscalização, que a fará instruir com manifestação do 

Órgão Gestor”. 
 

Tal passagem, ainda é reforçada pela Recomendação nº 010/2009/2º 

OFCIV/PR/AM do Ministério Público Federal que recomenda medidas 

compensatórias para UCs afetadas pela atividade mineral. 

As ZAs apresentam vários benefícios para o manejo eficiente da UC, tais 

como: ampliar a distribuição de espécies biológicas, aumentar a qualidade de 

vida da população local, bem como aumentar a renda proporcionada pelas 

áreas protegidas, tanto a partir do uso direto (emprego, colheitas) quanto para 

o uso indireto (proteção de fontes de água, sequestro de carbono) para a 

região. 

Uma ZA adequadamente gerenciada ajuda a promover a área protegida 

para atrair mais visitantes e maiores rendas. Também é necessário direcionar 

as políticas de uso e gestão da ZA para que "descarreguem" nas áreas 

protegidas em alguns aspectos, como o fornecimento de bens e serviços. A 

referida "descarga" consiste em providenciar abrigo, alojamento, serviço de 

alimentação, até mesmo estacionamento, venda de artigos e outras atividades 

que reduzam o impacto sobre a área protegida e onde os principais 

beneficiários são os habitantes locais. Essa medida tem várias vantagens, já 

que em alguns casos, permitiria ao turista ou pesquisador ficar mais tempo na 

área sem precisar retornar à cidade mais próxima. 

Para ÂNGULO (2009), na ZA, diversas atividades humanas geralmente 

são desenvolvidas, como agricultura, pecuária, pastagem, extração de madeira 

ou outras; que fazem parte do desenvolvimento econômico local. No entanto, 

os habitantes desconhecem os limites reais e acessam as áreas protegidas, 

impulsionados pela necessidade de obter alguns benefícios adicionais para sua 

subsistência. Além disso, eles entram na UC devido à falta de vigilância e a 

falta de uma delimitação clara (cercas, placas, marcos) ou simplesmente pela 

demanda por seu trabalho. 

Por outro lado, a ZA enfrenta outros problemas, um deles é a 

permanência do conceito incisivo que define o que está "dentro" e "fora" da UC, 
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fazendo com que essa posição afiada não permita a incorporação da ZA nos 

projetos de conservação e na gestão de áreas protegidas pelo Estado, situação 

que pode eventualmente criar conflitos com a população local. 

Segundo Ferreira et al. (2005), a área desfloresta na Amazônia Legal 

brasileira chegou à cerca de 700 mil km2, em 2005, correspondendo a 20%, 

sendo a maior parte deste desflorestamento concentrado ao longo de uma 

região denominada de “Arco do Desmatamento”, cujos limites se estendem do 

sudeste do estado do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Pará, norte de 

Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do estado do Acre. 

O Amazonas criou então o mosaico de Apuí (AM) com cerca de 

2.467.243,619 de hectares. Esse mosaico é formado por nove unidades de 

conservação, com diferentes propostas de manejo, entre: parques, reservas de 

desenvolvimento sustentável e extrativistas (SEMA, 2018). É responsável pela 

conexão de importantes áreas de proteção ambiental na porção sul do estado, 

com os objetivos de: conservar a biodiversidade local, conter o avanço do arco 

do desmatamento e a expansão da fronteira agrícola. Servindo como 

verdadeiros escudos da biodiversidade. 

O estado do Amazonas realiza a gestão de 42 unidades de conservação 

(Ucs), sendo oito de proteção integral e trinta e quatro de uso sustentável, 

totalizando 18.907.378,34 hectares de floresta legalmente protegidos, o que 

representa 12,13% da área do Estado (SEMA, 2018). 

A gestão das áreas protegidas estaduais está sob a coordenação da 

antiga Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SDS), hoje Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (SEMA), por 

meio do antigo Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), hoje 

Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação 

(DEMUC). 

Dentro das UCs estaduais, por exemplo, existem 26.431 famílias em 

1.030 comunidades (SEMA, 2018). Para fortalecer a gestão das UCs, a SEMA, 

com apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), emprega a 

realização de diagnósticos, estudos biológicos, sociais e fundiários para a 

elaboração e aplicação dos planos de gestão dessas unidades. 

Há vários casos de sobreposição de áreas de Unidades de Conservação 

com Terras Indígenas ou com outras Unidades de Conservação federais e/ou 
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estaduais. A maior parte das sobreposições é anterior à regulamentação do 

SNUC e é resultado tanto da insuficiência de informações sobre as áreas 

previamente definidas quanto da demora no processo de reconhecimento das 

TIs. 

 

 

Figura 05 – Áreas protegidas no Amazonas 
Fonte: SEMA, 2018 

 

 
Contudo, as áreas naturais que estão protegidas em Unidades de 

Conservação (UCs), juntamente com as Terras Indígenas (TIs), constituem os 

mecanismos de defesa mais importantes para a biodiversidade e para o 

manejo sustentável dos ecossistemas; elas formam uma rede viva de 

segurança também para os seres humanos. 

Essa linha de defesa é constatada no estudo de Ferreira et al. (2005), 

onde a pesquisa determinava avaliar o desmatamento dentro e fora das 

Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) na Amazônia legal, nos 

estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. Tal estudo demonstrou que o 

desmatamento foi cerca de dez a vinte vezes menor dentro das UCs e Terras 

Indígenas do que em áreas contíguas fora delas. 
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10 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E O CONFLITO COM A ATIVIDADE DA 

MINERAÇÃO 

 

Segundo o Instituto Socioambiental – ISA (2006), no entendimento 

daqueles que tem interesses minerários, toda exploração regularmente 

outorgada pelo (DNPM, por ser de interesse nacional, é de interesse social ou, 

mais que isso, é atividade de utilidade pública, mesmo porque o minério é bem 

público da União. 

Diante desta justificativa, o interesse pela atividade mineral seria 

sobreposto ao direito de propriedade privada do solo e sobre algumas 

restrições ambientais que tutelam a respeito dos recursos naturais existentes 

sobre o solo onde ocorre a jazida (SILVA, 2014). 

Tal fato é muito comum nas hipóteses em que o título mineral recai 

sobre UC. Entretanto, a legislação brasileira ainda necessita de regras claras 

no que concerne à possibilidade de lavra no interior destes espaços protegidos. 

A príncipio, não se pode olvidar da particularidade da rigidez locacional 

das jazidas minerais, ou seja, que a ocorrência do bem mineral originou-se por 

meio de processos naturais que ocorreram ao longo de milhares de anos, 

sendo que o local onde o minério se encontra depositado independe da 

vontade do minerador, podendo facilmente localizar-se no interior de uma 

unidade de conservação e inexistir solução técnica locacional para a 

exploração da jazida em outra área, o que ocorre de forma diversa, por 

exemplo, ainda, é importante frisar que desde o ano de 1941, com a publicação 

do Decreto-Lei n° 3.365/1941, que regula a desapropriação, a mineração foi 

alçada ao nível de utilidade pública. 

Nos idos de 2006, com a publicação da Resolução CONAMA 369, a 

mineração foi inserida, além do status de utilidade pública que já lhe conferia a 

lei, como uma atividade de interesse social, o que foi reproduzido na edição do 

Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu artigo 3°, inciso VIII, alínea 

„b‟, e inciso IX, alínea „f‟, o qual menciona: “Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, 

entende-se por: VIII - utilidade pública: b) as obras de infraestrutura destinadas 

às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive 

aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 

municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 
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radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas 

estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste 

último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. IX - interesse social: 

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 

outorgadas pela autoridade competente”. Portanto, a análise de casos 

concretos para a expedição de licenças ambientais e/ou questões relacionadas 

à mineração realizadas por Gestores Públicos, Órgãos Licenciadores, Poder 

Legislativo e Judiciário, deve ocorrer de forma a considerar a característica da 

rigidez locacional e a extrema importância que a mineração representa para o 

desenvolvimento do país, de forma a não incorrer em extremos e impedir o 

desenvolvimento sustentável da nação brasileira (WOLFART, 2018). 

Vencida esta abordagem introdutória é importante apurar que a Lei nº 

9.985/2000, ao instituir e classificar as UCs, realizou uma distinção entre 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, sendo que, 

com exceção da Reserva Extrativista (onde há expressa proibição em lei - 

artigo 18, §6°), nada tratou a respeito da realização da atividade de mineração 

no interior destes espaços. Da mesma forma, não existe previsão específica a 

respeito desta temática na Constituição Federal, Código de Minas (também não 

existe no atual projeto parcial do Novo Código que ainda tramita na Câmara 

dos Deputados Federais), Código Florestal e/ou outras leis. Pode-se observar a 

ocorrência de leis que tratam de questões semelhantes e que poderiam ser 

empregadas por analogia para a realização da atividade mineral nas UCs. 

Como exemplos, o atual Código Florestal permite a realização de 

atividades de utilidade pública e interesse social (mineração) em Áreas de 

Preservação Permanente; a Lei da Mata Atlântica (Lei n° 11.428/2006) permite 

a realização da atividade de mineração no respectivo bioma; no Decreto de 

criação da Floresta Nacional do Amana, estado do Pará, possibilita-se a 

realização da atividade; e por fim a revisão contida no artigo 17° da Lei n° 

7.805/1989, que menciona: “A realização de trabalhos de pesquisa e lavra em 

áreas de conservação dependerá de prévia autorização do órgão ambiental 

que as administre” (Lavra garimpeira). Ainda, pode ocorrer a previsão da 

realização da atividade minerária em Unidades de Conservação, em Leis 

Estaduais, Municipais e também nos Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação, onde cita-se o exemplo da Área de Proteção Ambiental Serra 
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Dona Francisca, criada pelo Decreto n° 20.451/2013 do Município de Joinville, 

onde foi prevista a realização da atividade minerária no Plano de Manejo da 

respectiva unidade. Desta forma, apesar de existirem algumas leis esparsas e 

outros instrumentos tratando de pontos específicos a respeito da matéria, a 

legislação pátria ainda carece de um regramento específico sobre a realização 

da atividade de mineração em UC. 

Conhecendo a problemática, Wolfart, (2018) menciona que nos últimos 

anos foram apresentados os Projetos de Leis n° 5.722/2009 e 3.682/2012 na 

Câmara dos Deputados Federais, no intuito de regulamentar a matéria e por 

fim às discussões, entretanto ambos os projetos encontram-se atualmente 

arquivados. Neste ínterim, inúmeros títulos e requerimentos minerários se 

encontram em tramitação na ANM, o qual, no intuito de padronizar suas 

decisões, emitiu o Parecer n° 525/2010/FM/PROGE/DNPM, onde, em síntese, 

decidiu-se pela vedação à realização da atividade de mineração em todas as 

Unidades de Proteção Integral, nas Reservas Extrativistas (RESEX) e 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), sendo permitida nas 

demais Unidades de Uso Sustentável e nas zonas de amortecimento, 

corredores ecológicos e áreas circundantes de qualquer espécie de Unidade de 

Conservação, ressalvada a necessidade do licenciamento ambiental. Inclusive, 

o respectivo parecer já foi citado pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Recurso Especial n° 1.399.898-PR. 

Porém, o Parecer n° 525/2010/FM/PROGE/DNPM abria margem para a 

exploração mineral em FLONAS, até que mais tarde, as Procuradorias 

Jurídicas do ICMBio e do DNPM, concluindo, o órgão responsável da 

Advocacia Geral da União pela uniformização de interpretação da lei 

(Procuradoria Geral Federal) pela impossibilidade de mineração em Florestas 

Nacionais, salvo FLONA criada antes da Lei nº 9.985, de 18/07/2000. 

O texto de Geraldo de Azevedo Maia Neto (MAIA NETO, 2010) deixa 

claro tal alinhamento interpretativo com a lei: 

 

“A categoria, todavia, na qual a questão tem se apresentado 
mais controversa é a Floresta Nacional (FLONA), 
especialmente por dois motivos: o regime jurídico anterior 
permitia e, na prática, justamente em virtude dessa 
permissividade anterior, ainda é recorrente a mineração nessa 
categoria de unidade. Entretanto, o regime jurídico instituído 
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para as Flonas pela Lei do SNUC não deixa margem para outra 
leitura que não a de que é vedada a atividade minerária no 
interior de tais unidades. Isso porque o objetivo das Flonas é "o 
uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável 
de florestas nativas" (art. 17, caput). Note-se: a lei fala na 
espécie recursos florestais e não no gênero recursos naturais 
(este, que inclui os recursos minerais). E como a própria 
Constituição afirma que é "vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção" (art. 225, § 1º, III), não há lugar para exploração de 
recursos minerais em Flona, sob pena de comprometimento 
dos recursos florestais, que devem motivar a instituição dessa 
categoria de unidade”. 

 

Assim como as Reservas de Desenvolvimentos Sustentáveis – RDS: 

 

“A Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS) é a 
categoria de unidade voltada ao atendimento de dois objetivos, 
a preservação ambiental e o desenvolvimento das populações 
tradicionais, através da garantia de condições e dos "meios 
necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 
qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 
populações tradicionais" (Lei do SNUC, art. 20, § 1º). Essas 
são as razões pelas quais devem ser criadas as RDS e que 
devem guiar a interpretação a respeito das atividades 
permitidas e vedadas dentro dessa categoria de unidade. Sob 
tal ótica, a exploração de recursos minerais (espécie de 
recurso natural) nas RDS não pode ser realizada nem mesmo 
pelas próprias populações tradicionais, pois a mineração não é 
um modo de produção tradicional que desempenha "um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica" (Lei do SNUC, art. 20)”. 

 

No entanto, quando mencionamos a Área de Proteção Ambiental (APA), 

a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e a Reserva de Fauna (RF), a 

atividade econômica, inclusive a da mineração é permissível, desde que tais 

atividades não prejudiquem ou inviabilizem a utilidade da área para o 

desenvolvimento dos estudos-técnicos científicos e seja compatibilizado "com 

os objetivos de conservação da natureza". 

O Plano de Manejo da Unidade de Conservação, que por definição legal 

é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento, inclusive 

ZA, corredor ecológico, e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
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necessárias à gestão da unidade. No estado do Amazonas, o Plano de Manejo 

é conhecido como Plano de Gestão. 

O quadro 16 sintetiza as categorias de UC, características e objetivos, 

aponta os usos permitidos principais, indica a possível permissão ou não da 

atividade de mineraria e por fim, demonstra onde ZA deve estar explícita. 

Cabe observar que a mineração em FLONA é vedada, no entanto 

quando esta criada antes da Lei nº 9.985, de 18/07/2000 e em cujos atos 

constitutivos constem expressa autorização para a realização de atividades 

minerarias, assim como esteja citada no Plano de Manejo, é permitida. 
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Quadro 16 – UCs do Grupo de Uso Sustentável 

Fonte: Dos Autores (dados do BRASIL, 2000) 

 
  

CATEGORIAS DE 

UC CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS USOS PERMITIDOS 

ATIVIDADE 

MINERÁRIA ZA 

Área de Proteção 

Ambienta (APA) 

- proteção da biodiversidade e de atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e 

bem estar das populações humanas.   

Optativo 

Zoneamento 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

(ARIE) 

- área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana, dotada de características naturais 

extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota.   

Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Floresta Nacional 

(Estadual ou 

Municipal) 

- área de cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas. 

 

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Reserva Extrativista 

(RESEX) 

- área de domínio público, com uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais. Visa a proteção dos meios de vida e 

das culturas das populações de extrativistas.  

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Reserva de Fauna 

(REFAU) 

- área natural de posse e domínios públicos, com população 

de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas. 

  

Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) 

- área natural de domínio público que abriga populações 

tradicionais cuja existência basea-se em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais.  

 
Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Reseva Particular do 

Patrimônio Natural 

(RPPN) 

- área privada que, após verificação pelo órgão público 

ambiental do efetivo interesse público, é gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a divers. biológica.  

 

Optativo 

 

 

 

 

1
1

0
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Quadro 17 – UCs do Grupo de Proteção Integral 

CATEGORIAS DE 

UC CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS USOS PERMITIDOS 

ATIVIDADE 

MINERÁRIA ZA 

Estação Ecológica 

(ESEC) 

- área de posse e domínio público que objetiva a preservação 

da natureza e a realização de pesquisa científica. 

 

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Reserva Biológica 

(REBIO) 

- área de posse e domínio público que cujo objetivo é a 

preservação integral da biota e demais atrubutos naturais 

existentes em seus limites.  

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Parque Nacional 

(Estadual ou 

Municipal) 

- área em geral extensa, cujo objetivo é a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica.  

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Monumento Natural 

- área que tem como objetivo preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. 

- pode ser constituída em áreas particulares.  

 
Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Refúgio de Vida 

Silvestre 

(REVIS) 

- proteção de ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidade da flora e da fauna (local ou migratória).  

 Obrigatório no 

Plano de 

Manejo 

Fonte: Dos Autores (dados do BRASIL, 2000) 

LEGENDA 

 
Ocupação humana permitida com áreas públicas ou privadas 

 
Atividade de mineração pode ser permitida 

 
Pesquisa científica permitida  Atividade de mineração não é permitida 

 
Visitação pública com fins turístico, recreativo e educacional 

 
Ocupação e Permanência apenas de população tradicional ou extrativista 

 
Visitação pública com fins diversos  Fonte das imagens: Google imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

1
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11 ANÁLISE DA INCIDÊNCIA 

 

É importante ressaltar que a pesquisa abrangeu os processos minerários 

em todas as suas fases, que consiste em requerimentos e alvarás de pesquisa, 

requerimentos e concessão de lavra empresarial e de lavra garimpeira, 

disponibilidade, requerimento do licenciamento e processos licenciados 

contidos no interior das UCs.  

Vale destacar que há processos registrados desde a década de 60, no 

entanto, muitos não prosseguiram, visto que encontravam próxima a área 

froteiriça (Lei federal nº 6.634/79), ou, encontram em Terra Indígena (TI) 

sobreposta em UC, ou, possuem pendências. 

O quadro 19 traz os números de incidências nas UCs do Amazonas, 

com a totalidade de UCs no Amazonas, quantidade de UC que há incidência de 

polígonos de mineração/processos e número de polígono/processos em cada 

grupo de UC, divididos na esfera federal e estadual. 

 

Quadro 18 – Número de Processos de mineração incidentes nas UCs do Amazonas 

GRUPO 
Nº de UC no 

Amazonas 

Nº de UC 

Envolvida 

Nº de Processos 

Incidentes 

UC Estadual – Uso Sustentável 33 20 (60%) 324 

UC Estadual – Proteção Integral 08 06 (75%) 160 

UC Federal - Uso Sustentável 25 11 (44%) 378 

UC Federal - Proteção Integral 16 09 (56%) 110 

TOTAL 82 46 972 

Fonte: Dos autores, 2018 

 

Para execução desse estudo, utilizou-se a base de dados do Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) referentes a janeiro de 

2018. Na ocasião, foram elaborados dois mapas: Processos minerários 

incidente em ZA e UC e Classificação Mineral; e UC e processos minerários 

classificado de acordo com as fases, presentes no item 18 do apêndice desta 

dissertação.  
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O gráfico 04 traz o número de processos em cada fase processual, 

levando em consideração todas as UCs (estadual e federal), qualificando em 

Proteção Integral e Uso Sustentável: 

 

 

Gráfico 04 - Intenção de mineração de acordo com a Fase Processual 
Fonte: Dos autores, 2017 

 

Os requerimentos e autorizações para pesquisa minerária são as 

maiores ocorrências. 

Somando os parâmetros do gráfico 04, Licenciamento, Lavra Garimpeira 

e Concessão de Lavra observa-se que há 13 processos em UC de proteção 

integral e 51 processos em UC de Uso sustentável, que são de atividades que 

encontram em exploração ou já houve a exploração. Esses parâmetros são os 

mais importantes para esse estudo, visto que, em parte, contraria o 

ordenamento jurídico vigente. 

Ressalta-se que boa parte dos processos de licenciamento está inserida 

em Área de Proteção Ambiental (APA). Sabe-se que essa categoria de UC é a 

menos restritiva, admitindo, portanto a atividade da mineração. 

Com relação à lavra garimpeira, a maioria desta modalidade ocorre em 

calhas de rios, para exploração do chamado ouro de aluvião, encontrado 

também em barranco das margens dos rios.  
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Entre os minerais mais cotados para exploração (quadro 05), o ouro é o 

líder, dada suas facilidades logísticas e seu alto valor comercial. Em seguida os 

sais de potássio é a substância mais pesquisada, já que ainda não é explorado. 

O Amazonas caminha timidamente para a extração de Sais de Potássio e 

Silvinita nos municípios de Autazes, Nova Olinda do Norte e Itacoatiara, já que 

a descoberta abundante do material coloca o país em uma posição estratégica 

na produção de alimentos. 

 

 

Gráfico 05 - Intenção de mineração no interior de UC - Classificação por substância 
mineral 
Fonte: Dos autores, 2017  
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Ouro, sais de potássio, e em terceiro, a Cassiterita, que é o minério que 

impulsiona a mineração industrial no Amazonas, dada sua arrecadação na 

CFEM, representando respectivamente, R$ 167.709,39 e R$ 8.066.842,13, 

para os municípios de Lábrea e Presidente Figueiredo. Essas explorações não 

se encontram no interior de UC, no entanto, grandes jazidas estão localizadas 

em UC e TI. 

Com relação à área de entorno, as Zonas de Amortecimento – ZA das 

UC são muito cobiçadas por grandes empreendedores minerários, visto que 

essas áreas apresentam uma menor restrição em relação às UCs. 

A grande mina de cassiterita, tântalo, nióbio, denominada Pitinga da 

mineradora Taboca encontra-se na área de amortecimento de TI e da Reserva 

Biológica de Uatumã. 

Os requerimentos de pesquisa lideram o número de processos, seguidos 

pelas autorizações de pesquisa, em seguida, requerimento de lavra garimpeira. 

Os requerimentos de lavras garimpeiras são representados pelo minério de 

ouro de aluvião, em grande parte, conforme demonstra o gráfico 06. 

 

 

Gráfico 06 - Intenção de mineração em ZA - Classificação por Fase Processual 
Fonte: Dos autores, 2017  
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11.1 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

O informativo vinculado pelo sítio do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

(2016), informa: 

 

“Floresta Amazônica brasileira contará com mais 2,83 milhões 
de hectares em regime de conservação. Foram criados nesta 
quinta-feira (12/05/2018) o Parque Nacional do Acari, as 
Florestas Nacionais do Aripuanã e de Urupadi e a Área de 
Proteção Ambiental e a Reserva Biológica Manicoré. Também 
foi ampliada a Floresta Nacional Amana. Todas elas ficam no 
Amazonas e, juntas, ocupam área maior do que estado de 
Alagoas”. 

 

Essas áreas apresentam extrema riqueza biológica e consequente 

potencial científico com espécies ameaçadas de extinção e tem fauna silvestre 

abundante, com mais de 150 espécies de mamíferos e mais de 600 de aves. 

Além disso, essas unidades vão compor o mosaico de defesa da Amazônia. 

Fato é que justamente nessas novas áreas criadas, havia um número 

enorme de título minerários que abrigavam exploração legal e ilegal de 

minerais de diferentes características. 

Como mediado do conflito, o Ministério Público Federal (MPF) foi 

enfático em promover o indeferimento dos requerimentos de direitos minerários 

e “requerimentos de lavra”, “ato declaratório de decaimento do título minerário” 

ou “anulação dos títulos minerários que forem equivocamente outorgados”. 

Em um trecho da Recomendação nº 01/2017, de 09 de maio de 2017 

(MPF, 2017), redigida pelo Procurado da República Leonardo de Faria Galiano 

diz: 

 

“Considerando que, pela resposta, ou os pedidos de pesquisa 
e lavra de minérios em UCs estão sobrestados no órgão 
(possivelmente aguardando a redução das UCs Federais para 
alegação, pelos empreendedores com suposto direito de 
preferência, de eventual “regularização” da ilegalidade por ora 
verificada – mineração em áreas protegidas), ou já foram 
formalmente outorgados, em contrariedade à legislação 
brasileira, quando na verdade o DNPM deveria ter indeferido 
de plano ou declarado imediatamente a caducidade de todos 
os pedidos incidentes nas áreas comentadas, em cumprimento 
ao que estabelece a Lei que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/2000); 
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declarado imediatamente a caducidade de todos os pedidos 
incidentes nas áreas comentadas, em cumprimento ao que 
estabelece a Lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação”. 

 

Visto que em 2016 e 2017, inúmeros processos de foram protocolizados 

no DNPM. O órgão ambiental do estado do Amazonas, IPAAM, considerando 

que, na ACP nº 1003646-43.2017.4.01.3200, por exemplo, o IPAAM juntou aos 

autos o Parecer GRHM nº 036/18, com o qual informa que: 

 

"após consulta nos sistemas internos de controle de 
informações e no banco de dados espacial de 
georreferenciamento foram identificados 04 processos de 
atividade de extração mineral inseridos em UC de Proteção 
Integral (PARNA do Acari) e 09 inseridos em UCs de Uso 
Sustentável (RESEX Rio Unini, RESEX Ituxi, FLONA do 
Aripuanã e FLONA de Tefé), sendo que, conforme o IPAAM, 
tais processos não tiveram suas licenças renovadas, 
considerando a criação da Unidade de Conservação Federal 
pelo Decreto 11 de Maio de 2016". 

 

Portanto, em janeiro de 2018, o MPF do Amazonas ajuizou uma ação 

civil pública para suspender, em caráter liminar, concessões e renovações de 

títulos para exploração minerária em unidades de conservação de proteção 

integral, em qualquer caso, ou em áreas de uso sustentável em todo o Brasil, 

quando não houver plano de manejo aprovado que permita a atividade na 

localidade. 

 

12 GARIMPO DO RIO MADEIRA 

 

O rio Madeira é um dos afluentes principais do rio Amazonas e banha os 

estados de Rondônia e do Amazonas. Sua extensão total é de aproximada de 

3.315 km, sendo o 17º maior do mundo em extensão. Cercado pela floresta 

amazônica por todos os lados, o rio Madeira possui uma das ictiofaunas mais 

diversas do planeta. O transporte e a deposição de nutrientes, como o fósforo, 

associados a sedimentos de origem andina são de grande importância para 

suportar as altas produtividades nas áreas inundáveis do rio Madeira, que 

ocupam mais de 210.000 km (GOULDING, 1979). 
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O reconhecimento da atividade garimpeira no rio Madeira no Brasil se 

deu principalmente pela exploração de ouro em sua bacia, a qual como já foi 

descrito, transporta grande volume de sedimentos dentre os quais pode ser 

destacado o ouro. Ele ganhou propulsão no início da década de 1980, quando 

a exploração do ouro aluvial nas praias e barrancos, principalmente no estado 

de Rondônia, atraiu milhares de pessoas, vindas dos mais diversos cantos do 

Brasil (WILMO et al, 2013). 

A notícia do garimpo de ouro no Madeira terminou por se espalhar 

rapidamente em toda região Norte, aumentando exponencialmente o número 

de trabalhadores que, de forma rudimentar, apenas com simples bateias, 

terminavam por buscar fuçar e encontrar incansavelmente ouro em praias, 

cachoeiras e barrancos. Estimava-se que, inicialmente, mais de cinco mil 

homens trabalhavam nos garimpos do Madeira com bateias ou motobomba, 

sugando e retirando grandes quantidades de sedimentos e cascalho das praias 

e bancos de areia do leito do rio (HERRAIZ, 2015). 

 

 

Figura 06 – Balsas em atividade no rio Madeira 
Fonte: foto de FIGUEIRA, 2014 

 

Assim como era antes, é hoje. Nenhuma técnica inovadora foi 

empregada para extrair o ouro sem a utilização do mercúrio. 
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O estado do Amazonas foi pioneiro na legalização da atividade de 

exploração. Publicou uma instrução normativa que regulamenta o extrativismo 

mineral familiar, de pequena escala, com regras brandas. Não obstante, 

licenciou ambientalmente a atividade. 

Durante a exploração pelos garimpeiros, era evidente o descaso na 

exploração do ouro de aluvião, visto que o MPF destacou a omissão estatal, 

bem como a ausência de controle tanto no uso de mercúrio quanto ao descarte 

de seu resíduo, nas atividades de garimpo de aluvião, ressaltando, em termos: 

“Também indica risco ao meio ambiente a autorização, conferida por meio da 

Resolução n° 11, de 09 de maio de 2012, do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Amazonas - CEMAAN, para a utilização de mercúrio nas 

atividades de lavra garimpeira, sem sequer existir” locais apropriados para 

entrega do resíduo do material concentrado, após o amálgama. 

No Relatório Técnico de Fiscalização expedido por uma equipe técnica 

Ambiental do IPAAM (2015), no período de 07 a 10/12/2015 deslocou-se ao 

município de Humaitá, a fim de fiscalizar empreendimentos relacionados à 

Gerência de Recursos Hídricos e Minerais. Na calha do rio Madeira, a equipe 

constatou que “para viabilizar a extração do ouro os garimpeiros fazem a 

dragagem de forma que vão abrindo caminho com a derrubada do barranco 

formando enseadas ou deixando banco de areia no meio do rio”. A equipe que 

diligenciou em algumas praias constatou os danos causados pela extração de 

ouro, consistente em irregularidades na superfície. Nesse sentido, o registro 

fotográfico demonstra cavas, montes de areia, enseadas e bancos de areia 

criados pela extração mineral. 

Segundo o relatório, as pessoas que permanecem nas balsas e dragas 

realizando o garimpo não são proprietárias do equipamento. Outrossim, ao 

serem indagados pela equipe acerca da aquisição do mercúrio, “os garimpeiros 

informaram que compram em diversos lugares, inclusive em padaria, porém 

todos informaram que compram de forma clandestina. Em relação a venda do 

ouro os mesmos informaram que da mesma forma que compram o mercúrio 

vendem o ouro. Todos reclamaram da ausência das diretorias das cooperativas 

no repasse de informações e direcionamento. Percebe-se que o vínculo com as 

cooperativas serve apenas para dar um ar de legalidade à atividade dos 
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garimpeiros, sem as mesmas terem nenhum tipo de controle sobre seus 

cooperados e as atividades destes”. 

Nas considerações finais do documento, restou consignado que 

“Baseada nas informações e constatação dos efeitos da garimpagem de ouro 

sobre as praias, a equipe técnica que realizou a fiscalização sugere que o 

IPAAM não emita ou renove as licenças ambientais para as cooperativas, em 

virtude destas não terem nenhum controle sob seus cooperados e/ou 

agregados, especialmente para os garimpeiros que trabalham em pequenas 

embarcações, e planeje, juntamente com a SEFAZ, Policia Federal, ICMBio e 

DNPM, uma fiscalização para coibir a prática de extração de ouro no município 

de Humaitá”. 

Relatórios e Pareceres do IPAAM revelam os graves danos provocados 

pelo garimpo de ouro no leito do Rio Madeira, registrando o uso descontrolado 

e indiscriminado de mercúrio, que resulta em contaminação do solo, dos corpos 

hídricos, da vida aquática que alimenta comunidades ribeirinhas, perda de 

biodiversidade e exposição da saúde humana a sérios riscos. Noticiam a 

sistemática omissão dos órgãos de fiscalização, quanto ao controle do uso do 

mercúrio, que resulta em predatória exploração mineral de ouro. Ademais, 

estes mesmos garimpeiros estão em contato direto com o manuseio 

inadequado do mercúrio, expostos às respectivas emissões atmosféricas, ao 

consumo de águas e peixes contaminados, dentre outras condições 

degradantes de subsistência. 

O acervo documental dos processos de licenciamento da atividade de 

lavra garimpeira no rio Madeira demonstrou o sistemático descumprimento de 

condicionantes de licenças ambientais, fato admitido por meio de Parecer que 

as entidades interessadas (Cooperativas de Garimpeiros) não preencheram os 

critérios mínimos para renovação da licença ambiental para tal. 

A despeito do descumprimento de condicionantes e apesar de parecer 

técnico contrário à outorga de licenças e sua renovação, ainda sim o IPAAM 

renovou e outorgou licenças que perpetuam a exploração predatória de ouro no 

Rio Madeira. 

O MPF insurgiu-se contra a outorga de licenças ambientais e suas 

renovações, em área correspondente a 37.179,93 ha (trinta e sete mil, cento e 

setenta e nove hectares, e noventa e três ares), por entender que caberia ao 
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IBAMA o referido licenciamento, nos termos do art. 7°, XIV “e” da Lei 

Complementar n° 140/2011. 

Subsiste, ainda, o risco de agravamento dos danos ambientais alegados, 

com aumento do passivo ambiental que pode, inclusive, provocar danos 

irrecuperáveis ao Rio Madeira, razões pelas quais a Justiça Federal, por meio 

de Ação Civil Pública nº 1003598-84.2017.4.01.3200, em 19 de dezembro de 

2017, decidiu pela suspensão das Licenças Ambientais de Operação de lavra 

garimpeira no rio Madeira. 

 

12.1 AMEAÇAS DA LAVRA GARIMPEIRA ÀS UCs 

 

O garimpo no estado do Amazonas não acontece somente em calha de 

rios. Entre as jazidas que já estiveram em plena atividade, aponta-se: 

- Garimpo do Juma – Tomazela (2007, apud FERNANDES, 2014) cita: 

 

“As máquinas entraram no garimpo do rio Juma, o novo 
Eldorado do sul da Amazônia, no município de Novo Aripuanã, 
a 500 km de Manaus. É o que denuncia o ronco ensurdecedor 
dos motores. Também já há dragas revolvendo a areia no leito 
de um dos mais belos mananciais amazônicos. As águas 
escuras e límpidas do Juma agora estão amarelas e barrentas. 
Azar do rio e da floresta: isso significa que os garimpeiros 
chegaram para ficar.” 
(...) 
“Os troncos de tauaris, angelins e ipês, derrubados com 
motosserra, vão ficando para trás, como palitos descartados. 
Como tatus, os aventureiros cavam muitas trincheiras e vão 
transformando a floresta, antes intocada, numa paisagem 
lunar. A lama da garimpagem vaza para o rio, misturada ao 
mercúrio que, apesar de proibido, é usado às claras para 
purificar o ouro.” (grifo nosso) 

 

Os trechos retirados da matéria de jornal demonstram o cenário caótico e o 

descaso do uso indiscriminado de mercúrio. 

- Garimpo Rosa de Maio, no Igarapé Anta e no rio Parauari, no município 

de Maués, cujas áreas degradadas nos últimos cinquenta anos são na ordem 

de 1.065 hectares, sendo que a atividade gerou poluição da água, do solo, 

visual e do ar, que pode causar danos à saúde humana, provocar a 

mortandade de animais ou destruição significativa da flora (MPF, 2018); 
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- Garimpo do Abacaxis, no qual se evidenciou a exploração ilegal de 

ouro por organização criminosa em gleba federal com impacto sobre unidades 

de conservação federais (MPF, 2018); 

- Garimpos do Rio Jutaí e do Rio Jandiatuba, de acordo com Ministério 

Público Federal (2018) foi expedida a Recomendação nº 02/2018 ao IPAAM 

para que se abstivesse de qualquer ato tendente a prosseguir no processo de 

licenciamento ambiental de atividades de exploração mineral ao longo do Rio 

Jutaí/AM, até obter manifestação favorável da FUNAI, do Ministério da Saúde e 

do ICMBio, bem como para que obedecesse ao procedimento de consulta a ser 

realizada pela FUNAI nos moldes da Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, tendo sido constatado, ainda, no bojo do 

procedimento, o exercício ilegal em massa de lavra de ouro em ambos os 

cursos d‟água. 

Todos esses empreendimentos foram alvos de irregularidades apuradas 

pelas entidades de regulação e controle, inclusive pelo MPF. É cabível 

observar que em todas essas localidades, fatos de degradação ambiental 

foram apurados. Tais áreas de garimpos estão discriminadas na figura 07. 

No rio Madeira, por exemplo, a atividade garimpeira ameaça diretamente 

as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Madeira e do Juma. 

 

12.2 O COMPROMISSO INTERNACIONAL 

 

O Brasil é signatário da Convenção de Minamata, subscrita em 10 de 

outubro de e 2013 (Decreto Legislativo n° 99/2017), com instrumento de 

ratificação depositado nas Nações Unidas em 08 de agosto de 2017. A 

Convenção de Minamata sobre Mercúrio tem por finalidade proteger a saúde 

humana e o meio ambiente das emissões e liberações antropogênicas de 

mercúrio e de compostos de mercúrio. Assim, referida convenção institui 

verdadeira cooperação intergovernamental para promover práticas alternativas 

sustentáveis sem o uso de mercúrio (artigo 7°, 4, “c” da Convenção), com 

vistas a eliminar o seu uso e reduzir as respectivas emissões de seus 

compostos na atmosfera. O acordo ainda estabelece o compromisso para 

adequado armazenamento e destinação dos resíduos de mercúrio, utilizados 
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no garimpo, com vistas a mitigar seus efeitos nocivos à saúde humana, à 

biodiversidade e à sadia qualidade do meio ambiente. 

Em vigor desde 08 de novembro de 2017, a Convenção de Minamata 

sobre Mercúrio impõe ao Brasil o compromisso internacional de combater o uso 

do mercúrio, como medida necessária à proteção da saúde humana e do meio 

ambiente. 

Assim, a convenção de Minamata prevê a regulamentação internacional 

do setor informal para mineração artesanal e de ouro em pequena escala. 
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Figura 07 – Intenção, Exploração e Requerimento de lavra garimpeira 
Fonte: Dos autores, 2017 
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12.3 AS COOPERATIVAS DE GARIMPEIROS 

 

No Brasil, a lei nº 7.805 de 20.07.89 estabelece que os minérios estão à 

disposição de serem minerados por “atividade garimpeira organizada”, isto é 

associações ou cooperativas de garimpeiros. No estado do Amazonas, estas 

empresas se espalham por calhas de rios. Portanto, as cooperativas de 

garimpeiro surgem da busca por força política e econômica que objetivam a 

regularização e assim a eliminação da informalidade. 

Em teoria, as cooperativas são uma sociedade de indivíduos onde os 

membros contribuem equitativamente para formação do seu capital. A 

participação ativa dos membros das cooperativas precisa garantir a eleição de 

seus representantes para a direção da mesma, assim como para a escolha de 

suas lutas e o controle democrático das decisões. 

Têm por fim também a necessidade de auxiliar os cooperados que 

tentam encontrar eficiência nas suas ações agora coletivizadas. As 

cooperativas são uma sociedade de indivíduos onde os membros contribuem 

equitativamente para formação do seu capital. A participação ativa dos 

membros das cooperativas precisa garantir a eleição de seus representantes 

para a direção da mesma, assim como para a escolha de suas lutas e o 

controle democrático das decisões. 

No entanto, as cooperativas não têm escritório físico, diretorias ou 

pessoal que poderia se responsabilizar pela a empresa. Percebe-se que o 

vínculo dos proprietários de balsas com as cooperativas serve apenas para dar 

um ar de legalidade à atividade dos garimpeiros, sem as mesmas terem 

nenhum tipo de controle sobre seus cooperados. Tal situação fragiliza os meios 

de controle, a fiscalização e o licenciamento ambiental. 

Somado a isso, inúmeras balsas e dragas se infiltravam entre as 

cooperativas e de má fé, utilizavam o nome da cooperativa para obter a 

legalidade. Fato este que foi registrado por fiscalizações conduzidas pelo 

IPAAM e pelo IBAMA. 
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O quadro 19 traz a relação de requerimento de lavra em diversas calhas 

de rios do Amazonas, excluindo a calha do rio Madeira. 

 

Quadro 19 – Empresas garimpeiras e requerimento de lavra garimpeira 

CORPO HÍDRICO 
DATA DO 

PROTOCOLO 
EMPRESA 

RIO NEGRO 

2013 
Cooperativa dos Garimpeiros Mineradores e 
Produtores de Ouro do Tapajós 

2014 
Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia 

2016 
Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

RIO JAPURÁ 2016 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

RIO PURUÊ 
2016 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

2014 Cooperativa dos Garimpeiros da Amazônia 

RIO IÇÁ 
2013 e 2014 Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores 

2016 e 2017 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

RIO PURETÊ 
2013 Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores 

2017 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

RIO SOLIMÕES 2015 Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores 

RIO JANDIATUBA 2011 e 2013 Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia 

RIO JUTAÍ 2013 Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia 

RIO JURUÁ 

2016 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

2015 
Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira 
Coogarima 

2013 Cooperativa dos Garimpeiros da Amazonia 

RIO PAUNI 2015 
Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira 
Coogarima 

RIO PURUS 
2015 

Cooperativa dos Garimpeiros, Mineração e 
Agroflorestal 

2015 
Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira 
Coogarima 

RIO ITUXI 2015 
Cooperativa dos Garimpeiros, Mineração e 
Agroflorestal 

RIO ROSEVELT 
2012 

Cooperativa dos Extrativistas Minerais Familiares 
de Manicore 

2016 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

RIO ARIPUANÃ 
2016 e 2017 Cooperativa de Extrativismo Mineral da Amazônia 

2012 
Cooperativa dos Extrativistas Minerais Familiares 
de Manicore 

Fonte: Dos autores, 2018 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar do exposto, neste rico e diversificado espaço territorial, existem 

diferentes pressões e dinâmicas socioeconômicas que estão contribuindo em 

diferentes graus à destruição de habitats, a perturbações degradação dos 

fluxos hidrológicos e da redução de populações e / ou extinção de espécie. Um 

estudo realizado no bioma estabelece que a mudança climática é um das 

maiores ameaças, dado seu impacto (muito alto) para os ecossistemas 

amazônicos, seguido de atividades antrópicas como pecuária, agricultura 

mecanizada, infraestrutura (hidrelétrica e estradas) e mineração (esses 

catalogados com alto impacto). O corte agricultura seletiva de pequena escala 

e a extração de recursos é catalogada como ameaças com impacto médio. 

Áreas protegidas foram consideradas como a melhor estratégia para 

conservar a diversidade biológica; constituem uma importante reserva de 

capital natural, cultural e social, que produz bens e serviços economicamente 

valiosos benefício das populações humanas. De outra parte, neste momento 

em que a mudança climática é uma realidade, as áreas protegidos são 

fundamentais para amortecer seus efeitos. 

No decurso do capítulo possibilitou diferenciar as categorias de Unidade 

de Conservação, bem como seus objetivos e usos permissíveis. Além disso, 

permitiu uma reflexão sobre a mineração em FLONA e RDS. 

Relacionando mineração e Unidades de Conservação, não há 

possibilidade legal da realização desta atividade em UC de proteção integral, 

tendo em vista que estas permitem apenas o uso indireto de seus recursos 

naturais. Dessa forma, a atividade da mineração, por exemplo, é totalmente 

vedada. 

Uma questão relevante para um estudo posterior é sobre a nulidade do 

título minerário. Verificada a regularidade da Unidade de Conservação, bem 

como a incompatibilidade jurídica desta com a atividade minerária, como 

deverá ocorrer o afastamento dos direitos do minerador? 

No que tange a pesquisa sobre a incidência da intenção de mineração 

sobre Unidades de Conservação, os resultados mostram que, do total de 

processos minerários presentes no Amazonas (3.254), 29,80% incidem em 

unidades de conservação e 5,3% na ZA, Em quantidade, esses percentuais 
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correspondem a 970 e 173 processos, respectivamente. Considerando as UC 

federais e estaduais como um todo, o grupo mais ameaçado e pressionado são 

os de uso sustentável. 

Observa-se que o ouro é o mineral mais cotado procurado em toda a 

vasta selva amazônica e em caldalosos rios do estado do Amazonas, dado o 

seu valor de mercado, facilidades em sua logística, tanto para explorar quanto 

para destinar o minério extraído para outra localidade. No entanto, o garimpo 

de ouro é uma atividade que traz danos irreversíveis ao ecossitema local e 

regional. 

O panorama e as discussões apresentados nesse capítulo evidenciam 

que a legislação mineral não respeita o SNUC, expondo, mais uma vez, a 

questão econômica frente à ambiental. Faz-se necessário o maior 

envolvimento da sociedade civil e acadêmica nos debates que permeiam a 

tramitação do Novo Código de Mineração, contribuindo para a inserção das 

questões ambientais no setor, bem como o aperfeiçoamento dos instrumentos 

legais e econômicos da política ambiental. 

A situação atual das unidades de conservação e suas áreas de entorno 

presentes no Amazonas, no que diz respeito às ameaças e às pressões 

referentes à mineração são alarmantes, principalmente em calhas de rios, 

considerando os impactos negativos potenciais derivados da atividade mineral 

– exploração insustentável – que compromete não só os objetivos de 

conservação associados à criação de áreas protegidas, como também os 

produtos e serviços essenciais à vida, provenientes dos ecossistemas naturais. 

A atuação do MPF foi plausível, a intermediação dos conflitos entre a 

atividade mineraria e as UC, dessa forma, a reputação institucional do MPF 

coloca a entidade em um perfil focado na conscientização e reestruturação de 

serviços auxiliares como orientações importantes para a seleção de interesses 

difusos relevantes, os quais merecem proteção integral por meio de um 

trabalho uniforme e coletivamente estruturado apoiado por um eficiente quadro 

de recursos humanos. 

Referente ao levantamento bilbiográfico coma temática dogarimpo de 

aluvião, foi possível verificar que, se as atividades de lavra garimpeira em leito 

de rio forem licenciadas, representarão risco de contaminação para todos os 

principais corpos hídricos do bioma amazônico. 
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A forma de extração do ouro é muito rudimentar. Não há avanços que 

compartibilize a atividade com a preservação ambiental. Mesmo que haja 

tecnologia para a recuperação do amálgama e mecanismos de implementação 

de estudos de impato ambiental, incluindo os instrumentos da gestão 

ambiental, ainda, assim haverá danos muito difíceis de remediar, como o 

revolvimento de sedimentos do leito de rio. 

Haja vista que nem o licenciamento ambiental poderia mitigar os danos 

que a atividade em leito de rio causa às comunidades, assim, é prudencial a 

total suspensão da atividade. 

Cabe lembrar as palavras de LACERDA (1998), quando relaciona as 

diferenças entre Minamata e Amazônia, dizendo que: 

 

"se surgirem casos da doença na Amazônia, pouco poderá ser 

feito a não ser o tratamento das vítimas. Enquanto o desastre 

de Minamata pode ser considerado acidental, dado o pouco 

conhecimento da época sobre a química ambiental do mercúrio 

e seus efeitos, na Amazônia, um incidente desse tipo seria, no 

mínimo, crime”. 
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CAPÍTULO V – EXTRAÇÃO DE AREIA EM ZONA DE 

AMORTECIMENTO: ESTUDO DE CASO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Incontestavelmente a atividade de mineração de areia é essencial ao 

desenvolvimento económico da sociedade capitalista atual. Muitos defendem 

que a atividade é também essencial no dessassoreamento de rios já 

degradados, mas, infelizmente essa atividade traz junto com esses benefícios 

uma série de prejuízos ao ambiente. 

Embora os impactos da extração da areia em leito de rio sejam menos 

visíveis a olho nu, são de grande magnitude, já que é uma atividade causadora 

de grande desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, causando alterações na 

qualidade da água em virtude da redisponibilização de metais provenientes da 

ressuspensão do sedimento, do aumento da turbidez e da diminuição do pH, 

além de outros fatores (BRIGANTE et al.). 

A exploração de areia em leito de rio também afeta as margens desses 

corpos d‟água, com a desestabilização dos taludes, o aumento da erosão 

(BACCI, 1994), o desbarrancamento das margens, o alargamento e 

aprofundamento da calha do rio (MARTOS, 1992), o assoreamento e a 

inundação das áreas de várzea (ALMEIDA, 2002). 

O caso é mais grave quando os impactos inerentes à atividade atingem 

diretamente Zonas de Amortecimento de Unidade de Conservação de 

categoria Parque, onde a proteção ambiental deve ser de forma integral. 

O objetivo deste capítulo é contextualizar o caso de conflito entre o 

interesse minerário e o entorno das UC diretamente afetada, enfatizando 

assim, a relação de poder entre a comunidade local e o empreendedor. 

Afora a parte introdutória, o presente artigo está estruturado em três 

momentos, sendo estes constituídos dos procedimentos metodológicos, 

momento no qual será apresentada a localização da área de estudo e as 

características da pesquisa; em seguida, os autores fazem uma análise dos 

processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos licenciados, 

organizados com base no levantamento documental que norteou o 
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embasamento teórico dos dados ora expostos, sendo estes apresentados 

conjuntamente com os dados do DNPM; por fim, são apresentadas as 

considerações finais da problemática em foco, assim como recomendações 

para minimização dos impactos observados no decorrer da pesquisa. 

 

13 EXTRAÇÃO DE AREIA NO AMAZONAS 

 

Os agregados são conhecidos como minerais sociais e é a mineração do 

progresso social e econômico, pois estão diretamente ligados à construção 

civil. São considerados ainda, vitais para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Uma característica relevante dos agregados é a relação preços 

baixos/grandes volumes. Carvalho et al. (2013) relatam que os agregados são 

considerados bens minerais imprescindíveis de utilidade pública e em lei eles 

são descritos apenas como de interesse social, além disso, são pouco 

percebidos como minérios pela sociedade. 

O consumo de agregados per capita é um importante indicador da 

situação econômica e social de um país, bem como seu nível de 

desenvolvimento, uma vez que o uso de agregados é relacionado com a 

melhoria da qualidade de vida e geração de conforto (ANEPAC, 2017). 

O indicador para o consumo de agregados em 2011 foi de 3,50 

t/habitante. O consumo per capita brasileiro evoluiu de 3,3 toneladas de 

agregados por habitante/ano em 2010 para 3,5 t/hab. em 2011, ou seja, um 

incremento de 6%. Comparativamente aos países desenvolvidos, o Brasil ainda 

está muito distante do valor médio histórico de 6 a 7 toneladas por 

habitante/ano, como é o caso dos Estados Unidos (IBRAM, 2011). 

Entre os agregados, sem dúvida, o de maior representatividade para a 

construção civil é a areia. Esse material é essencialmente composto por grãos 

de quartzo (SiO2). Sua demanda se faz em maior escala nas sedes municipais 

onde é geralmente extraída nos seus arredores, haja vista que seu baixo valor 

intrínseco não permite que seja transportada a grandes distâncias do local de 

consumo. No estado do Amazonas, este bem mineral ocorre de forma 

abundante, geralmente associada às planícies aluvionares e aluviões recentes 

dos rios, onde constituem depósitos do tipo “barras de canais” e “dunas 

subaquosas”. O aproveitamento desses depósitos é verificado nos municípios 
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de Japurá, Tefé, Coari, Novo Aripuanã, Novo Airão, Nhamundá, São Sebastião 

do Uatumã, Itapiranga, Humaitá, Manicoré e São Gabriel da Cachoeira. Grande 

parte dos depósitos são produtos da bacia Iça, enquanto que aqueles da região 

de São Gabriel da Cachoeira correspondem a produtos da degradação 

intempérica de rochas do embasamento cristalino (CPRM, 2005). 

 

13.1 ÁREA DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado nas ZA do Parque Estadual Rio - Negro Setor 

Norte e Parque Nacional Anavilhanas que este último está localizado nos 

municípios de Manaus e Novo Airão, enquanto o Parque Estadual encontra-se 

inteiramente no município de Novo Airão. O centro urbano mais próximo está a 

cerca de 50 km e a distância de Manaus ao Parque Estadual, em linha reta é 

de aproximadamente 120 km. A via de acesso é realizada inicialmente por via 

terrestre, que liga Manaus ao município de Manacapuru pela rodovia estadual 

AM-070. Após 80 Km esta rodovia se interliga com outra rodovia estadual AM-

352 que dá acesso aos municípios de Novo Airão. De Novo Airão até a área de 

estudo, o acesso é por via fluvial, até o rio denominado Puduari. 

 

Figura 08 - Localização da área de estudo 
Fonte: Dos autores, 2017 
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A atividade de extração de areia ocorre na zona de amortecimento da 

Unidade de Conservação Estadual Parque Estadual Rio Negro – Setor Norte, 

no rio Negro, principal da região e a foz do rio Puduari, seu afluente da margem 

direita. Estando este trecho a jusante do município de Novo Airão (90 km) e a 

montante da cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas. 

A região é relevantemente ocupada por populações tradicionais, com 

subsistência baseada no extrativismo e na pesca e que a integridade dos 

ambientes naturais de uso dessas populações são essenciais para a 

manutenção das mesmas, e que o direito dessas sobre o uso e a ocupação de 

áreas historicamente utilizadas é previsto na Lei de Populações Tradicionais. 

As comunidades: denominada Comunidade do Castanho, Comunidade Bom 

Jesus do Puduari e São Pedro do Puduari. 

De acordo com o banco de dados de empreendimentos cadastrados no 

DNPM foram identificados 14 Processos de intenção de mineração. Como se 

pode observar na figura 05. 

 

Figura 09 - Localização da área de estudo aproximada e caracterização das intenções 
de mineração 
Fonte: Dos autores, 2017 
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Tais empreendimentos foram relacionados no quadro 20, com sua 

posição geográfica, conforme a figura 09, fase de processo e número 

processual da Agência Nacional Mineral. 

 

Quadro 20 – Relação das intenções de mineração na região. 

Fonte: Dos autores, 2017 

 

POSI-

ÇÃO 
TITULAR FASE DO PROCESSO 

Nº DO 

PROCESSO 

ANM 

1 JOSÉ SOUSA DOS SANTOS LICENCIAMENTO 880210/2016 

2 BIANCA BATISTA ALHO REQUERIMENTO DE 

LICENCIAMENTO 

880076/2016 

3 F. R. CHAGAS LICENCIAMENTO 880009/2008 

4 PABLO ROBERTO DE SOUZA 

PAES 

LICENCIAMENTO 880050/2015 

5 RR TRANSPORTADORA LTDA REQUERIMENTO DE 

LICENCIAMENTO 

880001/2016 

6 LUIZ JOSE HOLANDA DOS 

REIS 

LICENCIAMENTO 880011/2016 

7 OSCAR HENRIQUE LEAL 

RODRIGUES 

LICENCIAMENTO 880056/2016 

 

8 JORGE MICHAEL SOUZA 

BARROSO DE ALMEIDA 

PEREIRA 

REQUERIMENTO DE 

LICENCIAMENTO 

880144/2014 

 

9 PRESTATIVA SERVIÇOS 

NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO 

DISPONIBILIDADE 880017/2012 

10 ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DA 

COMUNIDADE BOM JESUS DO 

PUDUARI 

LICENCIAMENTO 880156/2015 

11 BIANCA BATISTA ALHO REQUERIMENTO DE 

LICENCIAMENTO 

880076/2015 

12 FRANCISCO CESAR RIBEIRO 

TORRES 

REQUERIMENTO DE 

LICENCIAMENTO 

880205/2016 

13 FRANCISCO ALBERTO SOUSA 

DOS SANTOS 

LICENCIAMENTO 880010/2014 

14 DARK RODRIGUES FREIRE LICENCIAMENTO 880123/2016 
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Considerando o levantamento deste estudo (Julho de 2017 a Maio de 

2018), dentre os empreendimentos acima, apenas 04 (quatro) estão com as 

licenças vigentes. Outros 04 (quatro) ainda não protocolaram pedido de licença 

ambiental e 06 (seis) estão com os processos paralisados e arquivados. 

 

13.2 COLETA DE DADOS 

 

Para a realização desta etapa foram utilizados os seguintes 

procedimentos: 

a) Levantamento de referencial teórico que contribuiu para o 

embasamento da pesquisa e o histórico do objeto de estudo. Neste caso, a 

maior parte desses documentos foram disponibilizados pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Estado do Amazonas – SEMA, como o plano de 

gestão da unidade de conservação, atas de reuniões de conselhos, pareceres 

e relatórios técnicos. 

b) Visita de campo para a coleta dos pontos de localização das áreas de 

lavras de mineração de areia e a identificação da situação de degradação 

ambiental gerada por essa atividade na área do estudo. Os pontos estão 

associados a registros fotográficos para a sistematização dos impactos 

ambientais identificados. A visita de campo foi realizada no dia 19 de agosto de 

2017, acompanhada pelo gestor da UC, levando em consideração o aspecto e 

a dinâmica da paisagem, em um período de vazante do rio e afluentes, estação 

de formação de praias e bancos de areias, propício para observar os impactos 

nas margens do rio e afluentes. 

c) A utilização da base de dados do SIGMINE do DNPM possibilitou a 

análise geoespacial dos empreendimentos instalados no entorno do Parque 

Estadual Rio Negro – Setor Norte. O SIGMINE é um sistema de informações 

geográficas da mineração que possui referência na busca de informações 

atualizadas relativas às áreas dos processos minerários cadastrados no 

DNPM, associadas a outras informações geográficas de interesse ao setor 

produzido por órgãos públicos, proporcionando ao usuário uma consulta aos 

dados e análises relacionais de caráter espacial. 

d) Além do levantamento bibliográfico este trabalho foi composto por 

análise documental, com espelhamento na legislação federal e estadual sobre 



 

136 
 

os documentos do licenciamento da atividade no local, classificados por 

empresa ou pessoa física interessada. 

 

13.3 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Em uma análise dos processos dos empreendimentos já citados temos 

os seguintes aspectos: 

 

O primeiro processo, sob o número 0434/T/02 é refente ao 

empreendimento denominado F.R. CHAGAS. 

Conforme fontes do módulo admnistrativo do DNPM, atual ANM (ANM, 

2018), A empresa iniciou seus protocolos de intenção minerária na região em 

2008 para extrair areia de aluvião no leito do Rio Negro. No entanto, antes 

mesmo da inclusão no sistema do DNPM, o empreendimento já se encontrava 

funcionando acobertado pela Licença Ambiental, que foi prorrogada por mais 

cinco vezes pelo IPAAM. A intenção era extrair areia de uma área 

compreendida em 4,83 ha. 

Entre os conteúdos do processo, a definição da espacialização do 

empreendimento pelo setor de georrefenciamento do órgão ambiental é um 

fator decisivo para a sua implementação. Os pareceres de espacialização 

apontavam se o empreendimento encontrava-se ou não no interior de UC, 

tanto estadual como federal, assim como Terra Indígena - TI. Nesse caso, o 

empreendimento não se encontrava no perímetro de nenhuma UC, tampouco 

em TI. No entanto, foi situado a 1,42 km da UC PAREST do Rio Negro – Setor 

Norte e a 5,70 km da APA do Rio Negro – Setor Aturiá/Apuauzinho. Ou seja, o 

empreendimento encontrava-se no perímetro da zona de amortecimento do 

PAREST, estabelecido pelo seu Plano de Gestão corroborado pelo §2.º do art. 

31 da Lei Complementar Nº 53, de 05 de junho de 2007. 

Fato incomum ao parecer de espacialização do empreendimento foi a 

desconsideração da Zona de Amortecimento do Parque Nacional Anavilhanas - 

PNA. Talvez seja pelo motivo da recategorização. O PNA foi criado 

primeiramente como uma Estação Ecológica (ESEC), em junho de 1981. Mais 

tarde, em 2008, foi recategorizado como Parque Nacional. Durante sua 

qualificação, seus limites foram alterados. 
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Após a primeira licença ambiental expedida pelo IPAAM, o 

empreendimento apresentou inúmeras irregularidades no cumprimento das 

normas ambientais. 

05/06/2008 - Em fiscalização, os técnicos do ICMBio contataram a extração de 

areia fora do perímetro permitido e assegurado pela Licença Ambiental. Porém, 

como o crime ambiental ocorria fora do perímetro da UC federal, o fato foi 

apenas registrado. 

08/06/2009 - Em fiscalização, os técnicos do IPAAM contataram o 

empreendimento funcionando sem a devida licença ambiental. 

23/11/2011 - Em ação de fiscalização, os técnicos do IPAAM contataram a 

extração de areia fora do perímetro permitido e assegurado pela Licença 

Ambiental. A empresa foi autuada e teve balsa, draga, empurrador e areia 

apreendidos. Pelas irregularidades, foi celebrado um Termo de Ajustamento de 

Conduta Ambiental – TACA para mitigar danos socioambientais locais. 

25/05/2011 - Em fiscalização, os técnicos do IPAAM constataram a extração de 

areia fora do perímetro permitido e assegurado pela Licença Ambiental. 

Novamente a empresa foi autuada e teve seu conjunto de equipamentos 

(balsa, draga, empurrador) e areia apreendidos. 

30/04/2012 - Em vistoria, o Gestor do Parque estadual – SDS/CEUC constatou 

o pleno funcionamento da atividade e a Licença Ambiental vigente. A extração 

encontrava-se dentro do perímetro permitido. 

12/07/2012 - Em atividade de fiscalização, os técnicos do ICMBio constataram 

que o empurrador e a balsa portando areia causaram danos na vegetação 

marginal do Rio Negro em virtude da operação de atracagem e amarração da 

embarcação de grande porte carregada. A empresa foi autuada e teve seu o 

conjunto de equipamentos (balsa e empurrador) apreendidos. 

06/04/2013 - Em fiscalização, os técnicos do IPAAM não contataram 

irregularidades. Foi verificado se o empreendimento encontrava-se extraindo 

em seu polígono, se não havia resíduos oleosos na água e se os resíduos 

sólidos estavam bem acondionados. 

21/04/2014 - Equipe de fiscalização esteve no local de extração e não 

constatou a atividade em pleno funcionamento. Os esquipamentos não se 

encontravam na calha do rio. A construção da escola firmada pelo 
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compromisso do TACA estava concluída, mas os banheiros para os 

comunitários não haviam sido edificados. 

Uma denúncia encaminhada ao Ministério Público Federal - MPF 

motivou instauração de inquérito sobre os impactos adversos que o 

empreendimento vinha causando. O inquérito apurou também a situação do 

empreendimento não ser consultado pelo Conselho Deliberativo do Parque 

estadual. 

A ação judicial foi aceita pela Justiça Federal que logo instaurou Ação 

Civil Pública sobre o caso. Em 15 de maio de 2013, a Justiça Federal julga em 

primeira instância a suspenção dos efeitos da licença ambiental e a paralização 

das atividades de extração mineral realizadas pela empresa F.R. CHAGAS. O 

ato foi apurado cirurgicamente em 22 de setembro de 2017, sendo condenando 

mais uma vez a recolher indenização pecuniária por danos morais coletivos, e 

a republicação da suspensão da atividade minerária e anulação da licença 

ambiental. 

 

O segundo processo, sob o número 3886/T/14 é refente ao 

empreendimento denominado R. R. Transportes. 

Conforme fontes do módulo admnistrativo do DNPM (ANM, 2018), A 

empresa iniciou seus protocolos de intenção minerária na região em 2014 para 

extrair areia. A intenção era extrair areia no leito do rio negro, em uma área de 

3,98 ha. 

Na espacialização do polígono útil para a extração, o setor de 

georrefenciamento do IPAAM não se encontrava no perímetro de nenhuma UC, 

tampouco em TI. Foi constatado que se encontra a 250 m da UC PAREST do 

Rio Negro – Setor Norte e a 4,20 da km do PARNA Anavilhanas. Ou seja, o 

empreendimento encontrava-se no perímetro da zona de amortecimento de 

ambas UCs. 

O empreendimento está inserido em uma área parcial a um sítio 

arqueológico denominado Castanho. Dessa forma, o empreendedor solicitou a 

anuência, porém não houve resposta da instituição competente, neste caso o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. De acordo com o 

artigo 6º da Portaria Ministerial nº 419/2011, após 30 dias de oficialização ao 

IPHAN sem a manifestação do mesmo, prossegue-se o licenciamento. 
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O processo é então remetido para o Centro Estadual de Unidades de 

Conservação do Estado do Amazonas - CEUC, atual Departamento de 

Mudanças Climáticas e Gestão de Unidade de Conservação - DEMUC. O 

departamento é responsável pela gestão das UCs do Amazonas, e uma vez 

que se situa em ZA, fica condicionado às normatizações intrínsecas àquela UC. 

Então, o parecer sugere medidas mitigadoras aos impactos socioambientais 

bem como a celebração de um Termo de Compromisso, que deveria ser 

construída junto às comunidades Bom Jesus, Castanho e São Pedro do 

Puduari, por meio de consultas comunitárias. As sugestões foram elencadas 

nos seguintes grupos: 

1. Medidas mitigadoras aos impactos ambientais (regras de operação); 

2. Medidas de apoio ao fortalecimento comunitário e infraestrutura; 

3. Medidas de apoio à gestão das unidades de conservação. 

O processo retorna ao setor competente, onde é analisado para a 

posterior vistoria in loco. Na área do empreendimento, não houve quaisquer 

impedimento e logo a licença ambiental foi expedida. 

Pendências por parte do empreendedor fora constatadas e sanadas. 

Houve uma reunião convocada pelo representante do empreendedor 

com a Comunidade do Castanho. Segundo o documento anexo, o objetivo da 

reunião era “informar a atuação da empresae, demonstrar apoio e firmar 

acordo”. Foi celebrado um “Termo de Compromisso”, assinado pelo Sócio 

administrativo da empresa e pelo Presidente da comunidade. 

As práticas do acordo estão descritas de forma confusa, sem 

cronograma, quantidades imprecisas e muito inviáveis. Contudo, a licença 

ambiental foi viabilizada e a Minuta de Licenciamento emitida pelo DNPM foi 

assegurada. 

Em 14 de junho, o processo é novamente submetido ao DEMUC. No 

departamento, entre todas as considerações, o argumento de que a área do 

entorno do Parque Estadual Rio Negro – Setor Norte conta atualmente com 

muitos processos de licenciamento de operação para extração de areia no leito 

do Rio Negro, mencionar que a grande quantidade de solicitações traz 

preocupação pelos possíveis impactos ambientais que estes poderiam 

ocasionar numa área que compõe o Mosaico do Baixo Rio Negro. Que não 

consta no processo a comprovação do atendimento das práticas contidas no 
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Termo de Compromisso com o presidente da comunidade do Castanho. 

Ademais, considerando que a área solicitada estava distante somente 0,25 km 

do PAREST, numa região em que havia possibilidade de formação de praias 

durante o período de seca. Logo, o DEMUC põe se no posicionamento de 

desfavorecimento à renovação da licença de operação. 

Dessa forma, o processo estagnou e se encontra inerte no setor 

competente. 

 

O terceiro processo, sob o número 0990/T/14 é refente ao 

empreendimento denominado Francisco Alberto de Souza dos Santos. 

Em 05 de março de 2014 o empreendedor solicitou a emissão de 

Licença de Operação para a exploração mineral de areaia em leito de rio, ao 

qual anexou documentação estabelecida nos requisitos do termo de referência, 

publicado no sítio vitrtual do IPAAM. 

O Parecer de espacialização do empreendimento, informa que a área 

encontra-se fora dos limites da UC federal e estadual, e Terras Indígenas. 

Porém dista a 2,49 km da Unidade de Conservação Estadual APA da MD do 

Rio Negro – Setor Aturia/Apuauzinho; 3,24 km da PAREST do Rio Negro – 

Setor Norte e a 0,18 km da UC PARNA Anavilhanas. 

Em 19 de março de 2014, o Parecer do setor competente pelo 

licenciamento fez uma análise do Memorial Descritivo e Explicativo e do Plano 

de Controle Ambiental - PCA do empreendimento que não atendem o 

estabelecido no termo de referência. Em sua conclusão, diz para encaminhar o 

processo à SDS/CEUC para manifestação, assim como ao ICMBio, uma vez 

que o empreendimento localiza-se em ZA de ambas UCs. 

Houve o encaminhamento tanto para a SDS/CEUC quanto para o 

ICMBio. A SDS/CEUC se abstém de se manifestar, o qual restituiu os autos do 

processo ao IPAAM, para providências cabíveis. Mas antes mesmo da 

manifestação do ICMBio, em 14 de abril de 2014, a licença ambiental de 

operação foi concedida. Vale ressaltar, que nos autos do processo não se 

encontrava nenhum documento favorável à emissão da Licença de Operação, 

nem documento em cumprimento a restrição. 

O ICMBio se manifesta em 15 de abril de 2014, por meio de parecer 

expedido por equipe gestora do PARNA Anavilhanas. Consta ainda objeção ao 
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empreendimento, deferindo o processo nº 0990/T/2014 – Francisco Alberto de 

Souza dos Santos como desfavorável. 

Entre as razões para a instituição não ser favorável, consta no histórico 

do empreendedor, infração ambiental por fazer funcionar atividade de lavra de 

areia a céu aberto sem beneficiamento em desacordo com a Licença Ambiental 

expedida pelo IPAAM: lavra fora do polígono indicado e em desacordo com um 

item da condicionante/restrição da licença: apresentando falta de sistema de 

contenção de óleo. Portanto, na ação denominada Castelo de Areia que na 

época, 17 de novembro de 2011, envolvia técnicos da SDS/CEUC e do 

ICMBio, houve multa e apreensão de equipamentos (balsa, draga e 

empurrador). 

Após a emissão da Licença Ambiental de Operação, sem anuência dos 

órgãos signatários, a equipe técnica do IPAAM se manifestou por meio de 

parecer, o qual concluiu ser favorável ao cancelamento da Licença de 

Operação, subemetendo a decisão a apreciação do Diretor-Presidente. 

A situação foi repassada para o setor jurídico, que acabou acatando o 

parecer para o cancelamento da Licença Ambiental. Logo, não houve mais 

novas manifestações no processo. 

 

O quarto processo trata da empresa denominada Oscar Henrique Leal 

Rodrigues, processo nº 0912/T/13. 

28/06/2013 e 05/07/2013 - Em reunião com os comunitários, o Gestor do 

PARAEST colhe exigências dos comunitários em referência a instalação do 

empreendimento. 

16/10/2013 – Técnicos do ICMBio emitem parecer favorável a instação do 

empreendimento, desde cumprida as exigências legais. 

02/06/2016 – Um novo parecer da SEMA é favorável a instalação do 

empreendimento, no entanto formalizam um Termo de Compromisso que é 

assinado em 14 de julho de 2016 entre a SEMA e o empreendedor. 

15/07/2016 – É expedido o Registro de Licença pelo DNPM. 

10/05/2017 – O empreendedor não segue o compromisso e o DEMUC pede a 

suspensão do processo de licenciamento. Ambiental. 



 

142 
 

31/07/2017 – Contrariando o parecer de suspensão do processo de 

licenciamento, o IPAAM segue o procedimento de licenciamento e um parecer 

é expedido solicitando da administração superior a decisão do licenciamento. 

02/08/2017 – A licença ambiental é emitida com validade de 1 ano. 

10.08.2017 – Um novo termo e de compromisso entre a Associação de 

Moradores da Comunidade Bom Jesus do Puduari com o empreendedor é 

assinado. Durante o acordo, o empreendedor presta conta dos benefícios que 

alcançou para a comunidade. 

Sobre o licenciamento ambiental, todo o decorrer desta análise deixa 

claro os erros praticados pelo órgão ambiental. Tal atitude demonstra pouca 

sensibilização às questões socioambientais. Foi possível constatar atropelos de 

procedimentos e de decisões para favorecer o empreendedor. 

Verificou-se que todos os processos continham quebra de 

restrições/condicionantes. Documentos como o monitoramento físico-químico 

da jusante e montante do empreendimento não eram protocolizados 

semestralmente e sim somente quando o empreendedor viesse solicitar a 

renovação da licença ambiental. A licença não se encontra vigente. 

 

 
13.4 IMPACTOS NEGATIVOS DETECTADOS 
 

Sabe-se que o Rio Negro é repleto de praias que favorecem a 

reprodução de quelônios e aves, os chamado tabuleiros, não obstante 

encontram se ameaçados. Em relatório de fiscalização do IPAAM, há relatos de 

que foi constatada a existência de uma feição repleta de falhas (enseadas) e 

cavas (buracos), provenientes da atividade de extração de areia no local. 

Já o relatório do ICMBio descreve a atracagem de balsas, que 

inevitavelmente ocasiona danos á vegetação das ilhas, provocando sérios 

danos aos indivíduos arbóreos, inclusive a sua derrubada, o que caracteriza o 

dano direto à unidade de conservação por meio da supressão vegetal. Além 

dos próprios procedimentos de atracação, agrava o fato da cheia do rio e a 

inundação das ilhas determina o choque contra as árvores e não contra o 

barranco do rio. 
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De acordo com estudo de Mechi e Sanches (2010), a extração de areia 

em calha de rio tem causado o rebaixamento de seu leito e desequilíbrio do 

meio, provocando o solapamento e a erosão das margens. As intervenções 

necessárias para promover artificialmente a contenção desses processos são 

impactantes e onerosas de tal forma que, em geral, essas áreas ficam 

abandonadas à mercê de sucessões naturais até que estabeleça um novo 

equilíbrio. Isso é percaeptível na área deste caso. 

O Plano de Gestão do PAREST do Rio Negro – Setor Norte (2009) 

menciona os problemas ambientais advindos da lavra de areia na região do 

Parque e entorno. “Os residentes das comunidades locais apontam os 

seguintes problemas na região: draga de areia que joga óleo no rio, águas 

poluídas, diminuição de pescado (...)”. 
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14. CONCLUSÕES GERAIS 

 

Na tentativa de auxiliar na superação dos obstáculos que hoje enfrenta 

os organismoas de regulação ambiental e de contribuir para a edificação de um 

novo marco legal, consentâneo com sua importância para o desenvolvimento 

do país, apontam-se a seguir algumas das principais conclusões alcançadas a 

partir do exposto e sustentado nas páginas anteriores. 

Ao promover o aumento das cotas da CFEM, teremos mais recursos, no 

entanto é preciso analisar de que forma esses recursos serão aplicados. É um 

debate que ainda é insuficiente para trazer resultados que garantam o pleno 

desenvolvimento regional. 

Já com relação aos impactos socioambientais da mineração, eles não 

são simples, nem espacialmente limitados, muito menos temporalmente 

restritos. Na verdade, muitos deles são ecologicamente complexos, 

espacialmente amplos e, por serem irreversíveis e temporalmente 

permanentes. 

Se não identificarmos de forma precisa os diferentes impactos 

socioambientais das atividades de extração mineral em larga escala e 

explicitarmos seu alcance nas proporções geográfica e temporal, não seremos 

capazes de criar políticas bastante eficazes para conter os danos provocados 

por tal atividade. Ao contrário, aceitaremos leis cada vez mais frágeis e 

flexíveis, como as que vêm sendo propostas tanto a nível Federal, quanto no 

nível Estadual. 

O desastre de Mariana, causado pela mineradora Samarco é um 

exemplo muito importante para a sociedade brasileira. Primeiro, que toda 

atividade de mineração degrada fortemente o meio ambiente, segundo, uma 

atividade muito concentradora de capital, no sentido de que beneficia muito 

pouco a sociedade brasileira como um todo e beneficia algumas poucas 

companhias e terceiro, a impunidade no desastre de Mariana e dos casos na 

Amazônia já citados nesse estudo demonstra que o país não está preparado 

juridicamente pra enfrentar desastres ambientais causados pela mineração, 

portanto, é fundamental que antes que possamos abrir novas áreas para 

mineração na Amazônia, mecanismos de salvaguarda ambiental sejam criados 

para fortalecer os compromissos firmados no licenciamento ambiental e mitigar 
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os danos ambientais de forma efetiva em caso de desastres. 

Com relação ao novo marco regulatório da mineração, é preciso que 

este contemple a proteção da saúde e segurança do trabalhador, o respeito às 

comunidades tradicionais, e por fim, aos aspectos ambientais, o que não ocorre 

no texto atual da proposta, visto que tocando nesses elementos, interferirá nos 

interesses de uma parcela de políticos que defendem o progresso a qualquer 

custo e, sobretudo dos maiores interessados: as grandes corporações 

mineradoras. 

O governo brasileiro, especialmente no governo Temer, vem buscando 

lançar um pacote de medidas que vem sendo levado ao congresso e como o 

Presidente da República está extremamente fragilizado e tem “feito tudo” para 

se manter no poder, está usando o meio ambiente, especialmente a Amazônia 

como moeda de troca barata. O lobby do agronegócio dentro do congresso tem 

transformado o meio ambiente em barganha para consegui vantagens. 

A questão que precisa ser feita é: Qual a visão de desenvolvimento que 

queremos para a Amazônia? Então, como gerar riqueza na Amazônia sem ter 

que destruir a floresta, destruir os padrões tradicionais das comunidades que 

vivem lá? A visão de desenvolvimento de 40 anos atrás era: Amazônia é uma 

fonte de recursos naturais que vai gerar riqueza para o resto do Brasil. Ela não 

pode mais ser uma visão de desenvolvimento atual, posto que além dos 

citados impactos socioambientais, a visão de desenvolvimento tem um impacto 

muito grande na imagem do Brasil, principalmente no exterior, onde 

compromissos de proteção foram firmados, então, é preciso encontrar formas 

de gerar riquezas a partir da floresta, a partir do uso sustentável da floresta, 

dos produtos da floresta que tem vários exemplos, desde o mercado crescente 

da castanha do Brasil que atualmente compõe pães, barra de cereal, mercado 

crescente do açaí, ou diversos outros. Essa marca, a economia da 

biodiversidade Amazônica que precisa ser estimulada. 

Diante do que concerne a atividade minerária em UC, verifica-se a 

extrema necessidade de regular-se a matéria dos pareceres jurídicos do DNPM 

e MPF por Lei Federal, evitando desta forma a insegurança jurídica que 

permeia os títulos minerários inseridos dentro de Unidades de Conservação, 

sejam elas já existentes ou em processo de criação. 

O itinerário percorrido neste trabalho evidencia a necessidade de uma 
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mudança no caótico arcabouço normativo e na estrutura dos órgãos 

competentes, para permitir que o licenciamento ambiental se tome um 

instrumento mediador de interesses e conflitos capaz de fomentar o 

desenvolvimento sustentável. 

O fato mais concreto é que a maioria dos empreendimentos não 

cumprem os acordos firmados com a população local, tampouco as 

restrições/condicionantes da licença ambiental. 

Isso ocorre porque há ausência de fiscalização, uma vez que a área de 

exploração encontra-se distante suficiente para impossibilitar vigilancia 

constante. 

Para mediar os conflitos, as boas relações públicas e a comunicação 

são as melhores ferramentas existentes, quando ocorrem divirgências. A 

empresa deve ser transparente, procurar ter um bom relacionamento com a 

comunidade e apresentar a ela como vem exercendo suas atividades, como se 

preocupa com o bem-estar e proteção da população. 

Através dessas atitudes, os conflitos são minimizados e a comunidade 

passa a entender o problema e a conviver com a atividade de extração de 

forma menos problemática. 

Para a situação de “atropelamento de decisões” recomenda-se 

informatização dos processos de licenciamento ambiental, para garantir a 

rápida tramitação e transparência em sua movimentação, assim como registrar 

todas as tomadas de decisões. 
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15 RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS 

 

15.1 MINERAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

Seja pesquisa mineral ou a própria atividade em si, em algumas áreas 

protegidas as atividades ainda é tema de debate. Diferentemente do Pará, o 

Amazonas não tem grandes empreendimentos localizados em Florestas 

Nacionais ou qualquer outra UC. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

A exemplo das decisões do Ministério Público Federal, toda operação de 

extração mineral localizada em UC de proteção integral e Uso Sustentável com 

excessão das APA, devem ser vedadas. 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

Na base do SIGMINE, sistema geográfico online da ANM não há 

delimitação das UC estaduais. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Que se alimente a base de dados do SIGMINE com as UC estaduais. 

 
15.2 MINERAÇÃO EM ZONA DE AMORTECIMENTO 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

Ocupação, ordenamento, pesquisa em Zona de Amortecimento. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

É aconselhável desenvolver estratégias que permitam um zoneamento 

do UC de tal forma que as ZA sejam incluídas como partes dos ecossistemas e 

como um espaço que também deve ser conservado. O estudo e a pesquisa na 

ZA são fundamentais para desenvolver uma visão estratégica do papel da UC. 

Além disso, sua conservação e gestão podem facilitar a implementação de 

corredores biológicos entre a UC. 

Também é importante garantir uma boa gestão da ZA para assegurar 

que as atividades humanas sejam limitadas a essas áreas e não dentro de 

áreas protegidas. Da mesma forma, a presença de agentes ambientais que 
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monitoram e denunciam aqueles que atentam contra os ecossistemas que 

estão sendo protegidos. Além disso, é essencial incentivar todos os envolvidos 

na conservação e gestão da UC, em estreita participação com a população 

local, e garantir a implementação de estratégias de desenvolvimento 

sustentável em harmonia com a natureza. 

Outro ponto importante é garantir a propriedade da terra, a fim de evitar 

invasões ilegais de terras e incentivar atividades compatíveis com a 

conservação da área protegida. O diálogo com a população local é essencial e 

deve abranger todos os aspectos que geram benefícios tangíveis, a fim de 

garantir um desenvolvimento que seja sustentado ao longo do tempo. 

Às vezes, quando se visita uma UC e logo se entra na área protegida, se 

pensa que já se encontra naqueles territórios, porém ainda não está, ainda na 

ZA. Essa situação indica que as ZAs são parte fundamental do que é protegido 

e que são espaços que ainda mantêm os componentes essenciais dos 

ecossistemas que são preservados. Esses territórios de transição merecem 

nossa atenção, especialmente nestes tempos em que estamos nos expandindo 

rapidamente. 

 

15.3 ASPECTOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

O licenciamento ambiental não pode ser visto como a única solução que 

seria responsável pela sustentabilidade do desenvolvimento das zonas de 

amortecimento e a proteção das unidades de conservação. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Trata-se apenas de um dos instrumentos previstos na Política Nacional 

do Meio Ambiente, sendo necessária, portanto, a implementação de outras 

políticas públicas que passam necessariamente pelo fortalecimento dos órgãos 

ambientais, em especial dos órgãos municipais de meio ambiente, e ainda pela 

implementação de programas consistentes que tenham como objetivo 

sensibilizar a população residente para a importância da proteção das unidades 

de conservação. Um possível instrumento seria a Avaliação Ambiental 

Estratégica. 
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QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

Há uma sólida interface entre os princípios regedores do direito 

minerário e do direito do ambiente, porém precisam ser compatibilizados para 

sua eficácia legal e social. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Os entraves relacionados aos aspectos legais do setor mineral estão 

associados a não integração das leis por parte dos dois ministérios. Acredita-se 

que o setor mineral, um dos principais propulsores da economia do país, 

deveria ter uma legislação integrando o Ministério de Minas e Energia e o 

Ministério de Meio Ambiente face aos impactos ambientais intrínsecos da 

atividade. 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

O órgão ambiental (IPAAM) e a SEMA disponibiliza os documentos 

legais de maneira pouco eficiente, já que a cada busca encontram-se 

resultados diferentes, o que traz insegurança ao pesquisador, além do mais, 

não há bases cartográficas, planos de gestão/manejo, das unidades de 

conservação estaduais. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Estruturar um banco de dados de legislação ambiental estadual em 

consonância com o princípio da transparência e da informação na gestão 

pública. Desta forma, favorecer--se-á a concretização da lei de acesso à 

informação (Lei federal nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto federal nº 

7.724/2012) e a implementação da chamada “cultura de acesso”. 

 

15.4 MONITORAMENTO DA ATIVIDADE MINERÁRIA 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

A fiscalização ambiental possui deficiências que inicia pelo número de 

fiscais passando para a falta de estrutura para realização da atividade. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Uma proposta para garantir o monitoramento é contar com a população 

local, a fim de assumir vigilância permanente sobre os impactos que tal 
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empreendimento minerário venha a causa, já que o Estado tem limitações para 

estar em todas as localidades do Amazonas. 

 

15.5 ESTUDO DE CASO 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

As atividades de extração de areia nos leitos dos rios são realizadas de forma 

concentrada e intensa em uma mesma localidade, o que pode vir a acelerar os 

impactos associados e operam em condições precárias, sem seguir 

adequadamente os planos de lavras estabelecidos pela licença mineral e 

ambiental. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

A atuação dos órgãos ambientais no sentido de estabelecer mecanismos de 

gestão mais eficientes, que levem em conta as realidades distintas, a 

participação da sociedade e o monitoramento. Deve se considerar também a 

reversão das situações ambientais descritas atuando de forma a prevenir a 

degradação ambiental nas zonas de amortecimento das Unidades de 

Conservação. 

 

15.6 PASSIVOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE MINERÁRIA NO 

AMAZONAS 

 

QUESTÃO ABORDADA E DISCUTIDA 

No estado do Amazonas não existe um levantamento de quando e de quantos 

empreendimentos minerários encerraram suas atividades. 

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA 

Identificar e mapear as empresas do setor que encerraram suas atividades, 

pois a não aplicação de técnicas adequadas para o fechamento de uma mina 

podem gerar impactos ambientais e sociais, como risco de ruptura de taludes 

em geral (barragens, pilha de estéril e estrada de acesso), assoreamento de 

drenagens, contaminação de águas, rebaixamento do nível freático, processos 

erosivos, dentre outros. 
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Fonte: adaptado de BRANDT, 2012. 
BRANDT. Fundação Alexander. Guia técnico para atuação do Ministério Público no 
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18 APÊNDICE – MAPAS TEMÁTICOS DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

 

18.1 UC E PROCESSOS MINERÁRIOS CLASSIFICADO DE ACORDO COM AS FASES 
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18.2 PROCESSOS MINERÁRIOS INCIDENTE EM ZA E UC E CLASSIFICAÇÃO MINERAL 
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