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RESUMO

O Município de Mara Rosa-Go, esta localizado a 298 km de distância da
Capital do Estado de Goiás, atualmente apresenta um índice de pobreza alto,
onde mais de 40 % da população sobrevive com menos de um salário mínimo
mensal, porém em conseqüência da exploração do ouro apresenta um custo de
vida relativamente alto. Seu subsolo é rico em minerais metálicos, principalmente
ouro e cobre, sendo a exploração do ouro a causa primeira da ocupação do seu
espaço territorial. A atividade minerária desenvolvida no Município, até o advento
da Constituição Federal de 1988, foi marcada por vários impactos negativos sobre
a população e sobre o meio ambiente, cujas conseqüências perduram até os dias
atuais devido à falta de uma legislação mineral que realmente se preocupasse
com a preservação do homem e do meio no qual vive. Atualmente as legislações,
ambiental e mineral, possuem mecanismos capazes de controlar e reduzir os
impactos desta sobre a saúde humana. Ocorre, porém, que é parcial e relativo o
cumprimento da legislação ambiental, sendo observado que a influência
econômica exercida pelas grandes empresas beneficiadoras de minérios sobre o
meio ambiente, a economia, a sociedade e a saúde da população do Município
sobrepõe os interesses individuais e coletivos. Outros fatores acabam por
influenciar a eficácia legislativa: pode-se citar a falta de recursos humanos e
materiais na estrutura da fiscalização que permitam um monitoramento constante
das atividades minerárias a serem desenvolvidas, o desinteresse da população
em cuidar da saúde procurando meios de prevenção da mesma, denunciando os
abusos ambientais cometidos pelas usinas ou garimpeiros. É necessário lembrar
que qualquer tipo de atividade a ser desenvolvido no Município causará um
impacto – negativo ou positivo – sob aspectos econômicos, sociais e ambientais,
devendo ser objeto de uma análise conjunta, capaz de avaliar os impactos

cumulativos sobre o meio ambiente natural e a população do Município e propor
meios capazes de amenizar os problemas decorrentes da exploração do ouro em
Mara Rosa.

INTRODUÇÃO

É necessário lembrar que qualquer tipo de atividade a ser desenvolvido
no Município causará um impacto – negativo ou positivo – sob aspectos
econômicos, sociais e ambientais, devendo ser objeto de uma análise conjunta,
capaz de avaliar os impactos cumulativos sobre o meio ambiente natural e a
população do Município.

O presente trabalho objetiva demonstrar a situação atual do Município de
Mara Rosa, que possui um subsolo rico em ouro, cobre, esmeralda, água mineral,
argila e areia. Utiliza-se como exemplo a extração do ouro no Município de Mara
Rosa para demonstrar que falta um elo de ligação entre a exploração dos recursos
minerais no Brasil e as legislações ambiental e mineraria.

O Município não possui estrutura econômica e ambiental para explorar
seus recursos, deixando para terceiros a exploração mineral e ficando com os
danos ambientais que, em muitos casos, são irreversíveis. Observa-se que, se
bem utilizados os recursos minerais, potencializa economicamente o Município,
mas, na região estudada, não é o que acontece; a realidade é outra.

A presente dissertação está dividida em duas partes, que se desdobram
em cinco capítulos. A primeira trata dos recursos minerais no Brasil, iniciando-se
com um rápido esboço histórico, a partir da colonização do Brasil. No capitulo
seguinte demonstram-se os principais características do Município de Mara Rosa,
Estado de Goiás, incluindo, aí, os aspectos históricos, geográficos, geológicos e

econômicos. No capitulo seguinte, trata-se da legislação mineral no Brasil,
conceituando termos que serão utilizados no desenrolar do trabalho.

Na segunda parte, a dissertação trata da atividade minerária propriamente
dita, sua natureza jurídica, os princípios a serem respeitados neste tipo de
atividade. Ainda na segunda parte, procura-se demonstrar que o poder público
necessita de um maior comprometimento com a sociedade, principalmente no
que concerne à proteção da saúde do trabalhador e da população local.

O tema é complexo e amplo, procura-se restringi-lo a aspectos que
relacionam a legislação, a situação antrópica da atividade e os impactos
ambientais. No capítulo IV procura-se demonstrar a diferença entre solo e subsolo
e, em conseqüência, os critérios para a exploração mineral em terras particulares.
Posteriormente relaciona-se a Indústria Minerária e a garimpagem, estuda-se o
impacto ambiental das atividades minerarias e seus reflexos para a sociedade.

A relevância do assunto está condicionada à economia do País, já que o
ouro é um importante instrumento de controle cambial, sua exploração é
necessária, mas a preservação ambiental, também.

Os impactos positivos da Atividade Mineraria podem ser observados
enquanto existir minério in natura em determinado local. Observa-se isto, com os
incentivos econômicos que capacitam a exploração mineral. Atualmente a
proteção ambiental é uma exigência legal para a aprovação do requerimento de
exploração mineral, que deve ser apresentado junto ao Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), acompanhado de um prévio relatório de estudo do
Impacto Ambiental.

A Mineração faz parte da economia brasileira e é uma atividade explorada
de norte a sul do País. Tendo em vista o vasto território brasileiro é que restringese o presente estudo ao Município de Mara Rosa, como método indutivo.
Procurou-se pegar o exemplo específico para analisar fatos mais abrangentes,
como por exemplo, a exploração dos recursos minerais em terrenos indígenas.

Para demonstrar os impactos negativos da atividade mineraria, utilizaramse as pesquisas minerais já realizadas, fotografias do local onde funcionava a
mineradora Jenipapo que explorou ouro no Município por mais ou menos 17 anos.
É no local onde funcionava a mineradora, onde mais se evidenciam os impactos
causados ao meio ambiente natural. Na Secretaria Municipal de Saúde local
procuraram-se dados para justificar o impacto sanitário, resultados da atividade
minerária.

Os

assuntos

discutidos

na elaboração deste trabalho objetivam

demonstrar que é necessário uma integração entre o poder público e a
coletividade, estes devem desempenhar o estabelecido no artigo 225 da
Constituição Federal, o de proteger e defender o meio ambiente.

I - A EXPLORAÇÃO DO OURO NO BRASIL

Através de uma análise histórica de um Estado é possível observar sua
evolução social, econômica, sanitária e ambiental. Assim também deve ser o
estudo das atividades minerárias no Brasil, tendo em vista que sua história está
condicionada a vários tipos de atividades, mas a que predominou por vários anos
foi à exploração do ouro.

A partir do “descobrimento do Brasil” o homem colonizador ficou fascinado
com a possibilidade de encontrar metais preciosos na Colônia. A conseqüência da
busca de minérios é que causou a entrada dos bandeirantes mata adentro a
procura das riquezas minerais.

De acordo com os livros que contam a história do Brasil, antes de D. João
III vir ao Brasil, este era dividido em Capitanias. Assim eram chamados os
documentos que comprovavam o usufruto de terras concedidos pelo Rei ao
donatário.

A capitania é inalienável, e só transmite por herança ao filho varão
mais velho do primeiro donatário, e não partilha com os demais
herdeiros. (...) Era o capitão obrigado a conceder, a quaisquer
pessoas que o requeressem (contanto que fossem cristãos),
terras de sesmarias no lote que se lhes doava.1

1

POMBO, Rocha. História do Brasil. São Paulo: Ed. Melhoramentos. 1968. p 92.

Estas Capitanias começaram a serem revogadas a partir de 1549 com a
instalação do Governo Geral D. João III, que foi aconselhado a colonizar o Brasil e
tomar posse definitivamente dos recursos minerais aqui existentes, vez que, estes
estavam sendo contrabandeados para outros países da Europa.

Um apelo dramático já havia partido da Capitania de São Tomé,
afirmando que: a terra do Brasil, se não a acodem, está em
condição de se perder, dissera ao rei o donatário Pero de Góis em
carta escrita em 29 de abril de 1546. Tudo é fruto de pouca justiça
e do pouco temor a Deus e a Vossa Alteza que em algumas
partes dessa terra há, e, se a dita terra não for provida por Vossa
Alteza, perder-se-a todo o Brasil antes de dois anos.2

Ainda, segundo Eduardo Bueno, após o Regime do Governo Geral
instituído por Dom João III as notícias da existência de ouro começaram a chegar
à Corte até que em 1550 foi relatado a existência de ouro em uma “serra
resplandecente”. A existência de tal serra na Colônia causou alvoroço entre os
moradores de Porto Seguro.

Em fins de 1549, porém, noticias da existência de ricas lavras de
ouro haviam começado a espoucar em Porto Seguro com tanta
intensidade e freqüência que reforçavam a convicção geral de que
aquela capitania era, junto com São Vicente, a mais direta porta
de entrada para as riquezas do sertão. (...) A notícia, é claro,
causou alvoroço entre os colonos. Era o inicio da lenda do
Sabarabuçu, “a serra Resplandecente”. Ela iria perdurar por mais
de um século e clamar muitas vidas antes de revelar-se em toda a
sua plenitude com
a descoberta de jazidas de ouro em
Diamantina e Ouro Preto.3

A história da mineração em Goiás, segundo Luis Palacin, começa por
volta de 1592 quando os “desbravadores” adentravam mata adentro a procura do
ouro.

2
3

BUENO. Eduardo. A Coroa, A Cruz e a Espada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. p. 30
BUENO, Ob. cit.., p. 16.

Foi a partir da descoberta de ouro nas cidades mineiras que se intensifica
a busca por mais minas de ouro, começa então, nos séculos XVII e XVIII o famoso
ciclo do ouro no Brasil, cujas características eram de atividades extrativistas.

Em Goiás as minas de ouro conhecidas, basicamente estavam na Vila de
Sant’ana, hoje cidade de Goiás. Ubirajara Galli, em sua obra: A história da
mineração em Goiás expõe que Mara Rosa surgiu no século XVIII (1739), sendo
que neste período era conhecida como Arraial de Amaro Leite.

Inicialmente as minas de ouro eram exploradas através de instrumentos
rudimentares, se comparados utilizadas em relação ao sistema atual, desta forma,
os impactos não foram sentidos de imediato, demandou séculos para que
aflorassem.

Mesmo com as constantes quedas das bolsas de valores na década de
90, consta no anuário da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás, mais de
1.200 requerimentos de exploração mineral para 2005, sendo que, no mesmo ano
foram produzidos 9.499 toneladas de ouro e comercializado 9.055 toneladas.
Somente em Mara Rosa consta junto ao Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), 102 processos ativos para a exploração mineral em seu espaço
geográfico.

Com estes pedidos e com o Estudo do Impacto Ambiental no Município
observa-se o conflito de dois interesses distintos, de um lado o poderio econômico
das grandes indústrias de minérios e a necessidade da maioria da população em
ter um emprego; e de outro o interesse de pessoas determinadas e
indeterminadas a um meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso
comum do povo.

O Art. 170 da CF estabelece que a ordem econômica, fundamentada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por finalidade: assegurar
a sociedade uma existência digna, de acordo com os ditames da justiça,
observando os princípios da preservação ambiental e o da livre concorrência.

1 – História da mineração em Goiás

Ubirajara Galli, relata com muitos detalhes a história da mineração em
Goiás, e de acordo com o que narra o citado autor, Manoel Correa um
bandeirante, em 1.665, foi quem descobriu o primeiro ouro em Goiás, às margens
do Araés, hoje Araguaia, mas este material não ficou no Estado, foi enviado a São
Paulo e utilizado para fazer uma coroa para Nossa Senhora do Pilar, que estava
na Igreja de Santana em Sorocaba.

Está no Mosteiro de São Bento, em Sorocaba (SP), a santa em
cuja cabeça esteve por muito tempo à coroa feita com o primeiro
ouro que saiu de Goiás. Isso muito provavelmente antes do
conhecido Bartolomeu Bueno da Silva, pai, entrar no Estado.4

A partir desta descoberta é que a atividade minerária no Estado de Goiás
começa a ser desenvolvida pelos bandeirantes. A busca por mais ouro leva várias
pessoas a adentrar mata adentro à procura do grande minério até que em 1.675
ocorre a segunda descoberta de ouro em Goiás, por Bartolomeu Bueno da Silva,
conhecido como o Anhanguera; mais tarde em 1.722 o filho de “o Anhanguera”
descobre e leva para São Paulo a terceira mostra de ouro.

4

GALLI, Ubirajara. A história da mineração em Goiás. Das primeiras lavras aos dias de hoje. Goiânia:
Ed. UCG, 2005.( p 15).

Nos anos vagando pelos sertões goianos, historicamente
comprova-se a descoberta de três lavras de ouro pela bandeira. A
primeira, no sul do Estado, em Palmeiras, achada por João Leite
da Silva Ortiz. A segunda, no Rio Claro, manancial chamado
Pasmado. A terceira e última lavra, a de Pilões, como era
conhecido o Rio Araguaia, além da denominação de araés.
Dessas três lavras, a bandeira conseguiu acumular 32 oitavas de
ouro. Algo em torno de 111 gramas.5

Diante destas buscas é que em 1739, Amaro Leite descobre mais uma
mina de ouro em Goiás a do Arraial de Amaro Leite, local de onde conseguiu
extrair uma pepita de 20 kg de ouro. A partir desta descoberta começa a história
do Município de Mara Rosa, rica em ouro de aluvião.

A morte súbita do chamado ouro de aluvião provocou a extinção da
exploração mineral através dos garimpos e incentivando a exploração industrial no
Estado, mas até 1981 funcionavam no Município de Mara Rosa 21 garimpos de
ouro.

Até o início da década de 1970, a atividade mineratória no Estado
de Goiás resumia-se às atividades garimpeiras com pouca ou
nenhuma tecnologia que pudesse aumentar a produtividade da
exploração. Algumas destas atividades foram, posteriormente,
ocupadas por empresas e com uso de tecnologia adequada e
tornaram-se grandes produtores, transformando a economia local,
onde era explorada e a do Estado como um todo. São exemplos à
implantação da Mineração Serra Grande em Crixás e a Marex
(Western Mining Corporation) em Mara Rosa para a exploração
de ouro.6

A Universidade de Brasília realizou vários estudos na geomorfologia da
região norte do Estado de Goiás e constatou que o norte goiano é vantajoso em
mineração, tendo em vista a diversificação de minérios aqui existentes. Goiás
5

GALLI.ob. cit. p 16.
LIMA, Valdivino Borges de. Minérios e Mineração: a Rigidez locacional e a exploração industrial.
Publicado originalmente em: IX EREGEO – Encontro Regional de Geografia. Novas territorialidades –
integração e redefinição regional. Porto Nacional, julho de 2005. p. 9

6

ocupa o terceiro lugar em produção mineral, perdendo apenas para o Pará e
Minas Gerais.

Em 2005, Goiás estampa, com orgulho, o terceiro lugar no ranking
mineral do País. À frente do subsolo goiano estão apenas Pará e
Minas Gerais. Pontuação que faz o setor mineral um forte pilar do
PIB interno. O bom desempenho dessa economia mineral motivou
vários grupos que atuam no setor e que tinham virado as costas
para a exploração mineral em terras goianas. Voltaram com mala
e cuia. Em 2004, a poderosa Companhia Vale do Rio Doce
requereu ao DNPM mais de 200 alvarás para proferir mergulhos
no subsolo goiano.7

Segundo o DNPM esta localização no ranking proporcionou um aumento
no desempenho econômico com os investimentos realizados no Norte Goiano,
exemplo as cidades de Niquelândia e Alto Horizonte. Pressupõe que, entre 2006 e
2008, os investimentos das empresas integrantes do pólo minerário goiano
chegue a um bilhão e cento e quinze milhões de dólares.

Apesar da situação de pobreza instalada em Mara Rosa com a saída das
Indústrias Minerarias, no final da década de 90, mas em maio de 2007 a Indústria
Amarillo Gold Corporation anunciou o recebimento do relatório final de seu estudo
do impacto ambiental, onde é apresentado uma estimativa para explorar em Mara
Rosa 22,47 M toneladas, contendo 974.000 onças de ouro.

Amarillo Gold anunciou o recebimento de um relatório final relativo
ao estudo de estimativa de recurso mineral para o projeto Mara
Rosa, em Goiás, Brasil. O relatório detalha o procedimento
envolvido na estimativa de recurso mineral, e inclui todos os
elementos requeridos pela norma 43-101 Standard. O recurso
mineral inferido foi estimado em 22,47 M toneladas, contendo
974.000 onças de ouro, a 1,35 g/t de ouro foi calculado usando

7

GALLI. Ob. cit.. p 16.

0,5g de Au por tonelada como teor de corte foi estimado em 13,2
M toneladas, contendo 764.000 onças de Au até 1,80 g-t de Au.8

Com esta noticia veiculada em maio de 2007, observa-se que Mara Rosa
ainda contará com muitas indústrias que explorarão os recursos minerais
existentes em seu subsolo. Depende agora do governo e da população exigir uma
legislação mais eficaz para controlar os impactos ambientais, sociais e sanitários,
para evitar que o Município continue sofrendo com os impactos negativos,
oriundos da atividade mineraria.

2 - O Município de Mara Rosa

A região onde atualmente está localizado o Município de Mara Rosa,
inicialmente foi ocupada pelos índios Xavantes, mas em 1733 o norte começou a
ser povoado pelos bandeirantes que procuravam as riquezas minerais da região.
No início de sua povoação, era conhecido como Amaro Leite, homenagem a um
bandeirante, que em 1.739 descobriu as margens do “rio do ouro” uma pepita de
20 kg de ouro, daí a origem do nome de Amaro Leite.

Amaro Leite foi fundada em um local privilegiado, às margens da futura
rodovia que ligaria Belém a Brasília. Em 1953 com o advento da Lei estadual nº
760 de 26 de agosto de 1.965, Amaro Leite tornou-se um Município, e teve como
primeiro prefeito o Srº José Mauricio de Moura, mas este, por problemas de saúde
acabou por não exercer a administração, passando tal função ao Sr. Antônio
Caldeira, que em homenagem ao Prefeito, mudou o nome do Município de Amaro
Leite para Mara Rosa, nome de uma filha de José Maurício.

8
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Os bandeirantes, ao chegarem a esta região trouxeram, da Índia, mudas de
açafrão, que eram utilizadas para demarcar as minas e as jazidas minerais; com o
passar dos anos a exploração aurífera do Município sofreu uma decadência, com
isto

um novo tipo de exploração começa a ser implantando em seu espaço

geográfico, a agricultura do açafrão, esta atividade tornou-se tão importante para o
Município que hoje é conhecido como a terra do Açafrão. Este produto possui
atualmente no mercado externo valor de ouro metálico.

População total

11.939 habitantes

Área total

1.703,95 Km2

Área em relação 0,1065%
ao

território

regional
Área em relação 0,501%
ao

território

do

Estado
Área em relação 0.0201%
ao

território

nacional
Índice de Desenvolvimento Humano

0,703

Ano de Instalação do Município

1953

Microrregião

Norte Goiano

Mesorregião

Mara Rosa

Distância da Capital

295,913 Km

FONTE: IBGE e Atlas de Desenvolvimento/PNDU

Para uma melhor compreensão do presente trabalho é necessário um
breve relato da situação geográfica, geológica, econômica, sanitária e ambiental
do Município de Mara Rosa.

2.1 – Aspectos Históricos

A partir do “descobrimento do Brasil” o colonizador português ficou
fascinado com os minérios aqui descobertos, o que contribuiu para o povoamento
da Colônia e enriquecimento de Portugal. Para obter minério os colonizadores se
organizavam em grupos, chamados de “bandeiras” e adentravam o território
brasileiro em busca de riquezas naturais e minerais.

A cidade de Mara Rosa surgiu no século XVIII (1739), fruto desses
desbravadores, sendo que na época era conhecida como Arraia de Amaro Leite,
pertencente à Correição do Norte. “Alguns outros arraiais de ouro no século XVIII:
Amaro Leite, 1739, descoberto por Amaro Leite”. 9

Inicialmente a exploração do ouro no Município era realizada através de
garimpos, que utilizavam calhas de madeira para conseguir retirar o ouro.

Com a revolução industrial o homem passou a intervir na natureza de forma
ainda não imaginada, mas que já evidenciava as transformações ambientais
negativas e desencadeou um rápido esgotamento dos recursos naturais dos
países industrializados.

Com a evolução tecnológica a situação ambiental continuava mascarada
por uma política capitalista, até que em 1972 os países, ainda chamados de
9
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“terceiro mundo” insatisfeitos com a política desenvolvimentista que degradava o
meio ambiente realizaram a primeira conferência internacional de preservação do
meio ambiente em face das atividades econômicas.

Neste contexto somente a legislação mineral não era capaz de solucionar
todos os problemas ambientais advindos da atividade econômica desenvolvida
pelas mineradoras, necessário uma complementação ao Código Minerário
Brasileiro, e isto só ocorreu em 1981 com o advento da Lei 6.938/81 a Lei de
Política Nacional de proteção ao meio ambiente.

Atualmente a legislação ambiental exige mais do possuidor de direito
minerário, mesmo assim, não desestimulou a expectativa das mineradoras em
explorar ouro em Mara Rosa.

Consta no Departamento Nacional de Produção Mineral, vários pedidos
para a exploração de ouro em Mara Rosa, diante disto faz-se necessário a
existência de leis e fiscalização, para evitar mais impacto ambiental negativo no
Município.

Além da necessidade legislativa é necessário recursos materiais e
humanos

para obrigar as industrias minerarias a obedecer os princípios da

preservação do meio ambiente inculpidos no artigo 225 da Constituição Federal de
05 de outubro de 1988, e de outro a exploração do subsolo brasileiro, como
imperativo de ordem econômicos, proporcionando o progresso e gerando
riquezas.

Apesar de não serem fáceis a resolução dos conflitos decorrentes da
exploração do ouro no Município, já que, o desenvolvimento econômico pressupõe

a melhoria na qualidade de vida dos indivíduos que residem na região e
indiretamente do povo goiano.

Os alvarás que autorizam a exploração das reservas minerais dependem
de um procedimento administrativo de Estudo do Impacto Ambiental e um
posterior relatório de Impacto ao Meio Ambiente.

Ante o conflito estabelecido, temos que a Constituição Federal nos traz
duas situações distintas, conforme evidencia os artigos 225 e 170, VI

da

Constituição Federal, de um lado a proteção ao meio ambiente e de outro o
desenvolvimento econômico do Estado brasileiro.

2.2 – Aspectos Econômicos

A atividade mineraria influencia diretamente a economia local, vez que gera
emprego e renda direta e indireta, observa-se que com a queda na exploração
mineral no Município, houve um aumento na agricultura do açafrão e na pecuária
de grande porte.

Muitas cidades da região nasceram da garimpagem de cristal-de-rocha,
mas

posteriormente tiveram sua economia voltada para atividade agrária de

pecuária de grande porte. Assim também é a história de Mara Rosa que, através
da migração de várias pessoas para a cidade fez surgir outro Município, até então
Distrito de Mara Rosa, a cidade de Amaralina.

As informações disponíveis no Censo Demográfico de 2000, do IBGE,
revelam que 50% dos chefes de família da população de Mara Rosa percebem um

salário mínimo mensal. Essa situação revela a existência de uma grande
quantidade de pessoas com baixa renda no Município.

Por outro lado o subsolo do Município compreende uma grande faixa de
rochas que possuem ouro, metal considerado ativo financeiro capaz de influenciar
o câmbio e as bolsas de valores.

A industrialização dos bens minerais no Estado terá grande efeito
multiplicador na economia, em geração de empregos e renda, pois
os mesmos são utilizados em diversos setores da atividade
econômica: agricultura, indústria metalúrgica, química, informática,
cerâmica, construção civil e outras.10

2.3 – Aspectos Geográficos

É a localização geográfica do Município que hoje sustenta a economia
local. Sua proximidade com a BR 153, permite o escoamento de minérios e de
gado de corte. Diante do exposto observa-se que três aspectos influenciam na
colonização do Município de Mara Rosa, a mineração, a atividade agropastoril e a
sua localização.

O Município de Mara Rosa tem suas terras drenadas pela bacia
hidrográfica do Rio Tocantins.

A somatória dos elementos naturais com os fatores climáticos (temperatura,
umidade) é que caracterizam o clima de determinada região. Desta forma as
condições climáticas de Mara Rosa devem ser analisadas em uma escala
regional. O bioma predominante em sua extensão geográfica é o pequeno

10
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cerrado, caracterizado pela existência de árvores de porte baixo com caules
grandes. Ex: sucupira branca, mangabeira, barú e ipê do cerrado.

O clima é um dos principais fatores determinantes do tipo de
vegetação existente num dado local. As variações climáticas
contribuem decisivamente para a definição das comunidades
vegetais existentes em cada região. 11

O cerrado característico do norte goiano deve ser analisado incluindo toda
a sua biodiversidade, ou seja, além das espécies arbóreas, animais silvestres, os
frutos silvestres, os microorganismos e a genética. Estes biomas se interagem e
são interdependentes, por isso a necessidade de proteger todos os tipos ao
mesmo tempo.

É o bioma cerrado existente na região de Mara Rosa que proporciona o
desempenho da atividade agrária típica classificada como pecuária de grande
porte. Em Mara Rosa os impactos ambientais basicamente ocorrem pela
Mineração e pela Agropecuária.

Mara Rosa é rica em jazidas de cobre, ouro e prata, mas apesar de suas
riquezas minerais, o Estado de Goiás não beneficia com a exploração, tendo em
vista que os maiores detentores de permissão para explorar os recursos minerais
são indústrias estrangeiras que exportam a matéria-prima para outros Estados.

Em Mara Rosa o ouro ocorre sob a forma de inclusões nos
sulfetos, pirita e calcopirita. Os grãos de ouro apresentam-se na
forma nativa, ouro puro (90/95% de Au), com impurezas de Ag e
traços de cobre e ferro. As concentrações de ouro apresentam
uma relação direta com anomalias de Ag e Cu nas rochas
graníticas e existem importantes concentrações de Au na pirita,
até 1%, como invisível, tanto no interior como fora das zonas de
11
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cisalhamentos.12 LIMA, Valdivino Borges. Minérios e Mineração: a
Rigidez locacional e a exploração industrial.Publicado
originalmente em: IX EREGEO – Encontro Regional de Geografia.
Novas territorialidades – integração e redefinição regional. Porto
Nacional, julho de 2005.

Diante desta realidade e pensando no futuro é que discussões acerca da
atividade mineraria devem ser fomentadas, tendo em vista que no Município de
Mara Rosa, várias pesquisas estão sendo realizadas para a exploração dos
recursos minerais.
Até o início da década de 1970, a atividade mineratória no Estado
de Goiás resumia-se às atividades garimpeiras com pouca ou
nenhuma tecnologia que pudesse aumentar a produtividade da
exploração. Algumas destas atividades foram, posteriormente,
ocupadas por empresas e com uso de tecnologia adequada e
tornaram-se grandes produtores, transformando a economia local,
onde era explorada e a do Estado como um todo. São exemplos a
implantação da Mineração Serra Grande em Crixás e a Marex
(Western Mining Corporation) em Mara Rosa para a exploração
de ouro.13

No período compreendido entre 01 de janeiro de 2001 e 12 de setembro de
2007 o Departamento Nacional de Produção mineral cadastrou 94 requerimentos
para a exploração mineral no Município de Mara Rosa-Go.

ANO

Quantidade de Fase do Processo
Processos
Ativos

2001

03

Autorização de pesquisa

2002

01

Licenciamento

2003

12

Licenciamento

ABDALLAH, Said. Estudos das mineralizações auríferas hospedadas nos granitos da cabeceira do Rio
dos bois, Mara Rosa – Go. www.unb.br. P 1 de 1 – visitado em março de 2007.
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2004

51

Autorização de Pesquisa

2005

14

Autorização de Pesquisa

2005

01

Licenciamento

2006

01

Licenciamento

2006

17

Autorização de Pesquisa

2007

01

Autorização de Pesquisa

2007

02

Requerimento

Fonte: Departamento de Produção Mineral – 6ª região. 12/09/2007

2.4 - Aspectos Geológicos do Município de Mara Rosa

O ambiente geológico de Mara Rosa apresenta o ouro, o cobre, a prata,
pedras preciosas como potencial mineral do Município. Tais ocorrências são
oriundas das unidades arqueanas e protezóicas.

Considerando a idade para caracterizar o Complexo goiano, geólogos
afirmam que o Município possui a unidade mais antiga do Estado de Goiás e foi
cartografada pelo DNPM em 1987 destacando as áreas de predominância de
rochas granito-gnáissicas e de rochas gnáissico-migmática.

Segundo RIBEIRO FILHO também foi identificado na região goiana:

o Cinturão granulitico charnoquitico que está localizada em estreita
faixa de direções NE SW, situada a oeste da cidade de Porangatu e
limitada por grandes falhas de direções NE-SW, sendo constituída por
biotita gnaisses, granada anfibolitos e granada-hombralnda gnaisses,

de alto grau metamórfico. A sua idade foi atribuída ao protorozóico
14
inferior.

A seqüência de ouro de Mara Rosa foi dividida por geólogos da Mineradora
Colorado em três faixas: Amaro leite, araras e posse.

Através das rochas que fazem parte da Seqüência Mara Rosa, é possível
encontrar nas limitações geográficas do Município rochas granitóides de filiação
cálcio-alcalinas (tonalitos egranodioritos), além de olivina gabro corontico,
piroxinetios e hornblenditos metamorfizados. A existência destas rochas
contribuem para a existência de coberturas detrito-lateriticas nas regiões
aplainadas e aluviões argilo-arenosos ao longo das principais drenagens de
idades cenozóicas.

Esta unidade é constituída por biotita xistos feldspáticos, biotita cianita
xistos, granada biotita xistos, resicida xistos, sericita cianita xistos,
anfibólio-clorita xistos, moscovita quartzito e granada muscovita
quartizistos. Além destas litologias principais ocorrem ainda zonas de
alterações, formando níveis de feldspatos, quartzo e biotita, friáveis,
níveis ricos em granadas formando verdadeiros gonditos e zonas ricas
em cianita e as vezes em estaurolita. O metamorfismo atingiu a fáceis
anfibolitos – zona de granada\cianita.15

A mineralização de cobre com ouro é representada por minério
disseminado à base de pirita e calcopirita e em menor quantidade galena,
esfaleria, pirotita e molibdenita encaixada em biotita xistos feldspaticos, anfibólio
xistos e zonas de alteração hidrotermal situados no domínio do pacote de rochas
xistosas e ao norte do corpo de toalito intrusivo. O ouro associa-se
preferencialmente à calcopirita.

14
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As direções estruturais dominantes no Município, segundo Ribeiro Filho são
N10º - 30ºE, representadas por extensos falhas, que são consideradas como
inversos dobramentos isoclinais apertados, resultantes de esforços compressivos
intensos, convergência para SE.

A

seqüência

Mara

Rosa

apresenta

padrão

tectônico,

estilo

de

desbradamentos e metamorfismo bastante diferente daqueles observados em
rochas do Grupo Pilar de Goiás. Considerando a sua posição estritigrafica
posterior aos greenstone belts arqueanos e anterior aos sedimentos plataformais
da Faixa de Desdobramento Uruçuano, admite-se uma idade do Protorozóico
Inferior a Médio para deposição das rochas desta seqüência.

Ribeiro Filho ao citar Richardson revela que este estudioso obteve uma
idade isocrônica Rb\SR de 561 + ou -9 Ma, para o corpo de tonalito intrusivo na
seqüência encontrando uma idade U\Pb de 862 +ou- 8

Ma para as rochas

vulcânicas da Seqüência Mara Rosa. Assim sendo até prova em contrário admitese esta ultima idade, ou seja, Neoprotorozoica para a formação das rochas desta
unidade.

Os bens minerais estão sempre associados e\ou encaixados em
determinadas litologias e\ou unidades estratigráficas de uma região formando os
distritos mineiros e as províncias minerais.

Na região Uruaçu-Mara Rosa ocorrem cinco unidades pré-cambrianas e
duas cenozóicas as quais apresentam potenciais metalogenéticos específicos.

A seqüência Mara Rosa é uma seqüência vulcano sedimentar com
vulcanismo básico a ácido e apresentando um ambiente bastante favorável a

conter mineralizações de ouro, cobre, cianita, manganês, talco e outros bens de
menor importância. São conhecidas na região, duas minas de ouro (Posse e
Zacarias) e uma jazida de cobre com ouro (Chapada).

Nos aluviões situados nas proximidades das áreas de ocorrências da
seqüência vulcano-sedimentar de Mara Rosa, podem ocorrer pequenos depósitos
de ouro, muitos já pesquisados e considerados inviáveis economicamente.

Finalmente, ocorrências de manganês, oriundas de enriquecimento
supergênico estão associadas às coberturas cenozóicas que recobrem rochas da
Seqüência de Mara Rosa.

As características geológicas de Mara Rosa influenciou o crescimento da
indústria de Mineração nos limites de seu Município.

Na região entre as cidades de Mara Rosa, Chapada e Porangatu,
norte do Goiás, projetos de mapeamento regional e estudos de
reconhecimento realizados durante a última década identificaram
importantes exposições de seqüências vulcano-sedimentares,
dispostas em faixas de direção NNE e separadas por gnaisses de
composição tonalítica a granodiorítica. As rochas supracrustais,
designadas coletivamente de seqüência vulcano-sedimentar de
Mara Rosa, consistem de metabasaltos, meta-piroclásticas de
16
composição intermediária.

2.4.1 – Ouro
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O ouro é um minério metálico de cor amarela, sendo representado
quimicamente pelo símbolo Au. Economicamente este minério é considerado ativo
financeiro e instrumento de controle da política cambial do País. Este metal
quando comercializado por uma instituição financeira pode ser utilizado nas
operações das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados,
ou mesmo no mercado de balcão.

Este

metal,

ativo

financeiro

ou

instrumento

cambial,

sujeita-se

exclusivamente à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio,
seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários – IOF – devido na operação de
origem, cuja alíquota será de 1%, assegurada a transferência conforme a sua
origem de 30% do montante do Imposto para o Estado e de 60% para o Município.

Como ativo financeiro terá como base de cálculo do IOF o preço de sua
aquisição e seu fato gerador ocorrerá na primeira aquisição do ouro, autorizado
por uma instituição financeira.

3 - Participação do Município nos recursos da exploração mineral

A compensação financeira é devida em decorrência da exploração de
recursos minerais para fins de aproveitamento econômico. O valor arrecadado
será determinado de acordo com o valor do faturamento liquido resultante da
venda do produto mineral após a ultima etapa do processo de beneficiamento e
antes de sua transformação industrial.

Conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1998
a utilização dos recursos minerais para fins de aproveitamento econômico enseja
a compensação financeira de até 3% sobre o valor de faturamento liquido. Destes,

o Estado deverá transferir ao Município 25% da parcela de compensação que lhe
é atribuído pela Lei nº 7.990/89 e art. 158, IV da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e
cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhe é
atribuída pelos artigos 2º, § 1º, 6º, §3º e 7º desta Lei, mediante
observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos
estabelecidos em decorrência do disposto no artigo 158, IV e
respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos
prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir
do recebimento da compensação.

A Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990 ao regulamentar a compensação
financeira, determinou que a distribuição mensal da compensação financeira
deverá obedecer aos seguintes percentuais:

23% aos Estados e Distrito Federal
65% aos Municípios
10% ao Ministério das Minas e Energia, a serem repassados ao Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM, que destinará dois por cento desta cotaparte à proteção ambiental em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
2% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.

Mas, em 2000 com o advento da Lei nº 9.984 de 24 de julho de 2000,
estes percentuais foram alterados para:

45% aos Estados e Distrito Federal;
45% aos Município;
3% ao Ministério do Meio Ambiente;

3% ao Ministério de Minas e Energia;
4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.

O faturamento líquido a que faz referência a Lei nº 7.990, compreende o
total das receitas de vendas com exclusão dos tributos incidentes sobre a
comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e de seguro.

A legislação mineraria divide os minerais em classes, de acordo com a
substância e estes percentuais variam de acordo com o minério, sendo que:

Alumínio, manganês, sal-gema e potássio – 3%;
Ferro, fertilizantes, carvão, demais substâncias minerais – 2%;
Pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres 0,2%; e
Ouro 1% quando extraído por empresas mineradoras, sendo que os garimpeiros
autônomos são excluídos do pagamento desta porcentagem.

O lançamento da compensação financeira será realizado pelo titular do
direito minerário mensalmente, diretamente aos beneficiários, mediante depósitos
em contas específicas de titularidade dos mesmos no Banco do Brasil, até o último
dia do segundo mês subseqüente ao do fato gerador.

O beneficiário da compensação financeira não poderá utilizar o valor
recolhido para pagar dividas, realizar aplicações ou pagamento de pessoal.

II - LEGISLAÇÃO MINERAL NO BRASIL

O Brasil, enquanto Colônia de Portugal, estava submetido à Legislação
Portuguesa. Somente em 1824 é que a Constituição estabeleceu normas de
proteção e aproveitamento dos recursos minerais, considerando, inclusive, estes
recursos como patrimônios da Nação.

A Constituição Republicana de 1891 atribuiu aos proprietários do solo o
domínio sobre as jazidas minerais ali existentes.

Esta Constituição também

determinou a competência do Congresso Nacional para legislar sobre terras e
minas de propriedade da União. Em seu artigo 76, § 1º, estabeleceu que as minas
pertenciam aos proprietários do solo, com exceção das limitações estabelecidas
por Lei.

Com advento da Constituição de 1934, a propriedade dos minérios do
solo desconhecidos foram decretados como

bens pertencentes ao domínio

público da União.

A Carta Magna de 1934 foi

taxativa e procurou estabelecer uma

diferença entre a propriedade das jazidas e a propriedade do solo. Diante da
previsão constitucional aquele que pretendesse explorar uma jazida dependeria de
autorização federal. Esta Constituição estabeleceu, em seu artigo 5º inciso XIX,
que as riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica,
florestas; caça e pesca, são bens da União. E, posteriormente, em seus artigos

118 e 119 estabeleceu critérios para a exploração e o aproveitamento das minas e
riquezas do subsolo.

A Constituição de 1937 manteve as previsões da Carta de 1934. Mas, no
mesmo ano, especificamente no dia 10 de julho de 1934, foi editado o Decreto nº
24.642, o conhecido Código de Minas, que vigeu, no Brasil até 22 de janeiro de
1940, quando então foi editado o Decreto-Lei nº 1.985, que regulamentou o
Código anterior, sendo recepcionado pela Constituição de 1946 e substituído pelo
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, em vigor até hoje.

A Constituição de 1988, influenciada pelos anseios internacionais de
proteção ao meio ambiente, tratou da proteção deste como um todo,
recepcionando a Lei 6.938/81, dedicando um capítulo ao meio ambiente, o art.
225, que estabeleceu princípios e limites à exploração econômica ambiental.

Apesar de muitos anos de exploração de recursos minerais, foi a
Constituição Federal de 1988 que mais tratou sobre este assunto. Estabelece, em
seu artigo 20, inciso IX, que os recursos minerais, incluindo aí os do subsolo, são
bens pertencentes à União. Em seguida, nos artigos 21, 22 e 23, estabelece a
competência para explorar os recursos minerais.

O artigo 21, inciso XXV, estabelece que

é competência da União

estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem,
em forma associativa. No artigo 22, XII prevê a competência legislativa privativa
da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.

A União exerce a sua competência através do Departamento Nacional de
Produção Mineral, autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Já no artigo 23, XI, a CF atribui competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para registrar, acompanhar e
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios.

Observa-se que a Constituição Federal determina que os recursos minerais
são bens pertencentes à União, mas que, depois de autorizada a pesquisa ou
concedida a exploração cabe aos demais entes de direito público, para registrar,
fiscalizar e acompanhar as autorizações e as concessões para a exploração dos
recursos minerais.

No parágrafo único do mesmo artigo, prevê que lei complementar fixará
normas para cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
considerando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional. É pelo o
exercício destas competências que a receita oriunda das atividades minerarias
são divididas entre estas pessoas jurídicas de direito público interno.

A Emenda Constitucional nº 42, de dezembro de 2002, trouxe uma
inovação, ao acrescentar ao artigo 170, que trata da política econômica do País, o
inciso IV, determinando a proteção ao meio ambiente como princípio para o
desenvolvimento econômico do País.

Este princípio de preservação ao meio ambiente também deve ser aplicado
e observado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e pela população.
Esta emenda veio condicionar a exploração dos recursos minerais que representa
crescimento econômico a proteção do meio ambiente.

O artigo 174, § 3º, da Constituição Federal estabelece que: “o Estado
favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em
conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.”

Observa-se uma preocupação do legislador constituinte em promover o
desenvolvimento

sustentável,

mas

garantindo

direitos

dos

garimpeiros,

principalmente na forma associativa.

Este artigo 174, da mesma Carta, foi regulamentado pela Lei nº 7.805 de
18 de julho de 1989. No parágrafo 4º do citado artigo estabelece, ainda, que as
cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização
ou concessão para a pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com
o artigo 21, inciso XXV, na forma da lei.

Com previsões específicas em relação ao direito minerário, e ainda
contando com os princípios constitucionais do meio ambiente, é que a
Constituição Federal traz a fundamentação jurídico-constitucional da exploração
dos recursos minerais brasileiros.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a competência da União para
legislar sobre recursos minerais, mas, ao mesmo tempo, em seu artigo 225
estabelece como obrigação de todos

preservar e proteger o meio ambiente.

Diante disto e sem ferir normas constitucionais, o Município de Mara Rosa tem a
responsabilidade de zelar pela saúde, o bem-estar da sua população.

A Constituição Federal estabelece a competência suplementar dos
Municípios para legislarem sobre

assuntos de interesse local de forma a

completar a legislação federal e a estadual, bem como a de prestar serviços de
atendimento a saúde.

Diante destas colocações, observa-se a responsabilidade do Município de
Mara Rosa em fiscalizar as atuações das pessoas físicas ou jurídicas que
exploram os recursos minerais e causam danos ao meio ambiente e a sociedade.

O Município de Mara Rosa, através de sua Câmara Legislativa Municipal,
deve atuar de forma a completar as legislações já existentes que tratam da
atividade mineraria de forma a proteger e defender o meio ambiente, e, em
conseqüência, a própria população mararrosensse.

1 – Recursos Minerais

A terminologia recursos minerais é utilizada para designar todos os
materiais rochosos que possam ser retirados e utilizados pelo homem em prol da
sua qualidade de vida. Os recursos minerais são discriminados de acordo com o
conhecimento técnico e geológico e seu grau econômico, desta forma, o
Departamento Nacional de Produção Mineral ao estabelecer Normas para
Classificação dos Recursos e Reservas Minerais, refere-se aos Recursos Minerais
como sendo:

Uma concentração ou depósito na crosta da Terra, de material
natural, sólido, em quantidade e teor, e/ou qualidades tais que,
uma vez pesquisado, exibe parâmetros mostrando, de modo
razoável, que seu aproveitamento pode ser factível na atualidade
ou no futuro.17
17
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A substância fixada na rocha, não pesquisada estará desprovida
economicamente de um valor, sendo então apenas um recurso mineral
pertencente à União, enquanto o minério já extraído é considerado um bem
econômico de propriedade privada.

A Constituição Federal ao estabelecer normas de proteção aos recursos
minerais, em seu artigo 176, trata de forma diferente os recursos minerais, as
riquezas minerais e as lavras. O Código Minerário em seus artigos definiu o que
vem a ser: minério, mina, jazida, pesquisa mineral e lavra.

1.1 – Minérios

O termo Minério é utilizado para designar a rocha na qual podem ser
obtidas uma ou mais substâncias economicamente viáveis para a exploração.

As Normas Reguladoras de Mineração – NRM ao tratar das normas
gerais de mineração classifica os minérios em duas classes basicamente, os
minérios metálicos e os não metálicos. É considerado minério metálico aquele que
possui em sua composição minerais úteis de brilho metalizado, este precisa ser
retirado da rocha, transformado, ou seja, ocorre uma transformação em suas
características físicas e químicas.

Este minério será beneficiado e tratado visando à preparação de forma
granulometricamente, concentrar ou purificar, por métodos físicos ou químicos
sem alteração da sua Constituição química.

1.2 – Reserva Mineral

A reserva mineral é uma porção de volumes rochosos com características
determinadas que representam a sua indicação econômica. As reservas minerais
podem ser classificadas de acordo com a análise geológica em três classes:
inferida, indicada e medida. (Art. 26 do Regulamento do Código de Mineração).

O parágrafo único do Art. 26 do RCM classifica as reservas minerais da
seguinte forma:
Reserva medida – a tonelagem de minério computado pelas
dimensões reveladas em afloramentos, trincheiras, galerias,
trabalhos subterrâneos e sondagens, e na qual o teor é
determinado pelos resultados de amostragem pormenorizada,
devendo os pontos de inspeção, amostragem e medida estar tão
aproximadamente espacejados e o caráter geológico tão bem
definido que as dimensões, a forma e o teor da substância mineral
possam ser perfeitamente estabelecidos, a tonelagem e o teor
computados devem ser rigorosamente determinados dentro dos
limites estabelecidos,os quais não devem apresentar variação
superior, ou inferior a 20% (vinte por cento) da quantidade
verdadeira.

A reserva medida é o resultado de avaliações de teores minerais de
determinada substância, onde o método utilizado para demonstrar a as
características geológicas do minério é a amostragem, podendo o resultado desta
sofrer variação em até 20 % conforme estabelece a lei.

O mesmo parágrafo em seu inciso II, do art. 26 do CM, determina que a
Reserva indicada é aquela em que a tonelagem e o teor do minério computados
parcialmente de medidas e amostras específicas, ou de dados da produção, e
parcialmente por extrapolação até distância razoável com base em evidências
geológicas. E na reserva inferida a pouco ou nenhum trabalho de pesquisa, o

conhecimento do teor ou das características do deposito é realizado através de
estimativas.

1.3 – Depósito Mineral

O termo depósito mineral é utilizado para designar um objeto geológico
que possui concentrado volume de substâncias minerais ou químicas, em
comparação com a quantidade encontrada na crosta terrestre. Indica também o
potencial econômico mineral, o grau de concentração do elemento na rocha e a
possibilidade de exploração.

depósito mineral que compreende, por sua vez, uma massa ou
volume de rocha que contém minerais ou elementos químicos em
concentração anômala, quer dizer, superior quando comparada a
distribuição média na crosta terrestre, que permite caracterizá-los
como de interesse econômico.18

O depósito mineral em lavra é denominado mina, e esta designação
continua sendo aplicada mesmo que haja suspensão da extração. A lavra pode
ser extraída de forma rudimentar, como ocorre nos pequenos garimpos, ou por
meios altamente mecanizados e em larga escala, como ocorre nas grandes
minerações

Os depósitos minerais são as ocorrências de interesse econômico, de
substâncias minerais conhecidas e nomeadas, utilizáveis na obtenção de metais
nelas contidos.

1.4 – Jazida
18
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Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou
fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra e que tenha valor
econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. (Art. 4º do Código
Minerário).

A jazida é considerada um bem imóvel, distinto do solo onde se encontra,
não abrangendo a propriedade deste o minério ou a substância mineral útil que a
constitui, sendo que, o limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano vertical
coincidente com o perímetro definidor da área titulada, em caráter excepcional, a
fixação de limites em profundidade por superfície horizontal. (Art. 84 do DecretoLei nº 227, de fevereiro de 1967).

1.4.1 – Relação entre jazida, mina e lavra

Geralmente estas três terminologias são utilizadas para designar qualquer
processo de exploração de minério, ocorre que, juridicamente são diferentes, cada
termo é utilizado para designar uma etapa da exploração mineral.

Jazida e mina também são termos diferentes. Enquanto o primeiro é a
própria matéria prima o segundo corresponde os meios utilizados para obter o
produto, incluindo construções, máquinas, animais, instrumentos e tudo o que se
fizer necessário para o beneficiamento do produto da lavra, incluindo as provisões
para até 120 dias. (Artigo 4º do Decreto-Lei nº 227-67)

A jazida é um fenômeno geológico da natureza, enquanto a mina é o
resultado de exploração da jazida traduzindo uma atividade econômica produtiva.

A lavra é aqui entendida como o conjunto de atividades exercidas de forma
coordenada, onde o principal objetivo é o aproveitamento industrial.

O artigo 84 do Decreto-Lei nº 227 de fevereiro de 1967 – Código de
Mineração – classifica as jazidas como bens imóveis, distintos do solo onde se
encontra não abrangendo a propriedade deste – o minério ou a substância mineral
útil que a constitui. Aliás, esta é uma questão que muito se discutiu até o advento
do CF/88, ainda não ficou totalmente resolvida, o proprietário do solo também o é
o da jazida? Este assunto será discutido mais adiante.

O termo mina abrange ainda, as áreas de superfície e/ou subterrâneas
nas quais se desenvolve a lavra, esta por sua vez, segundo o Código Minerário, é
definida como o conjunto de operações coordenadas cujo objetivo é o
aproveitamento industrial da jazida até o beneficiamento do minério.

1.5 - Lavra

O art. 45 do Código Minerário define lavra como o conjunto de operações
coordenadas, cujo objetivo o aproveitamento industrial da jazida a começar da
extração das substâncias minerais úteis que contiver até o seu beneficiamento.
Para a outorga da lavra pelo DNPM deverão ser observados os seguintes
requisitos: a jazida deverá estar pesquisada; e a área de lavra será adequada à
condição técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento,
respeitados os limites da área pesquisada.

Art. 47 do Código de Mineração – Ficará obrigado o titular da
concessão, além das condições gerais que constam deste código,

ainda, as seguintes condições, sob pena de sanções previstas no
Capitulo V:
(...)
X – evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar
danos e prejuízos aos vizinhos;
XI – evitar poluição do ar ou da água que possam resultar dos
trabalhos de mineração.

Ao tratar da lavra garimpeira a legislação mineral estabelece deveres ao
permissionário. Além das previsões do Código Minerário, a Lei 7.805 de 1990
determina ser dever do permissionário evitar o extravio das águas servidas, drenar
e tratar as que possam ocasionar danos, e ainda, prevê a compatibilização dos
trabalhos da lavra com a proteção ao meio ambiente.

1.6 – Garimpo

O garimpo é uma jazida mineral em lavra cuja extração das substancias
ali encontradas são realizadas de forma simples através de atividades manuais.
Segundo a Enciclopédia Eletrônica Wikipédia Garimpo é definido como:

Atividade exploratória de minérios, geralmente valiosos, por meios
mecânicos, pneumáticos, manuais e animais. A atividade do
garimpo pode ser desenvolvida a céu aberto ou em minas
escavadas na rocha. Pode ser uma atividade altamente predatória
ao meio ambiente se não for realizada com o devido manejo
ambiental.19
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Garimpo é a denominação dada ao local em que ocorre a extração de
minerais garimpáveis.

Atualmente o maior exemplo que temos de impacto ambiental causado por
um garimpo é o de Serra Pelada, que vigeu no Brasil, no período de 1987 a 1992,
em Roraima nas terras indígenas da tribo Yanomami.

2 – Pesquisa Mineral

A produção de minérios aumentou nos últimos anos. Essa situação pode
dar origem a um grande problema a escassez de minérios. Dessa forma,
descobrir novos depósitos minerais significa acima de tudo assegurar o
suprimento de metais e insumo minerais não-metálicos para benefícios geral da
humanidade e também

é uma forma de proporcionar meios para estabelecer

novas minas, vilas minerais, cidades e atividades comercias inerentes.

Para

descoberta de novas minas é necessário um estudo minucioso

denominado de Pesquisa Mineral que é executada através de um seqüência
continua de ações, que possibilitam a descoberta de novos depósitos minerais.

Essa seqüência de atos consiste em um estudo localizado da mineração;
delineamento do corpo de minério; impactos positivos e negativos e a
determinação do aproveitamento econômico da atividade mineraria a ser
desenvolvida.

A pesquisa mineral possui um caráter científico, vez que, é um exercício de
criatividade intelectual e cientifica, envolve geração de idéias e testes contínuos
das mesmas, é considerada a primeira fase

de um processo dinâmico cujo

objetivo é a busca de novas alternativas capazes de

amenizar os problemas

ambientais e detectar a viabilidade econômica na instauração da mina.

Ate a década de 1950, a pesquisa mineral resumia-se basicamente ao
exame de indícios minerais,em que o prospector era a figura central. Atualmente,
os esforços são dirigidos e baseados em uma analise regional, mas ampla, na
qual os programas de pesquisa mineral constituem operações sincronizadas ou
negócios

de organizações, e não ações individuais, envolvendo a analise de

áreas e alvos favoráveis a existência de minérios.

A Constituição Federal de 88, em seu artigo 23, inciso XI, estabelece a
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e a
concessão de exploração dos recursos naturais. Observa-se que a pesquisa
mineral é necessária para aliviar o impacto, os riscos, os custos e os benefícios
associados aos diversos usos dos recursos minerais e sua fiscalização também foi
atribuída pela CF/88 às pessoas jurídicas de direito público interno, assim
definidas pelo Código Civil brasileiro.

Com vistas à ampliação do conhecimento do subsolo brasileiro, é que se
exige a pesquisa mineral, vez que, ela possibilita estudos específicos enfatizando
os distritos mineiros prioritários, com enfoques diferenciados entre a região
amazônica e o restante do território nacional.

Outro motivo que justifica o crescente incentivo da pesquisa científica dos
recursos da terra, priorizando à determinação da capacidade do solo, às funções
dos ecossistemas e ás interações entre o uso do solo e dos recursos minerais. A
pesquisa mineral proporciona um estudo detalhado de uma reserva ou recurso

mineral indicando inclusive, a viabilidade econômica da exploração de uma jazida
mineral.

Através da pesquisa é que se torna possível indicar a concentração de um
ou mais minérios e a possibilidade de explorar estes recursos de forma a auferir
lucro; também é através deste instrumento que a substância será determinada,
considerando: a quantidade, a variabilidade na crosta terrestre, a forma de
extração do recurso mineral e a facilidade na formação das minas.

De acordo com dados da GEOMINA, o lucro das reservas minerais é
calculado segundo uma formula que considera o teor do minério encontrado e o
seu fator de concentração, também chamado de CLARKE. Através da pesquisa
mineral será calculado a substância encontrada em seu depósito, a quantidade e o
seu clarke.

De acordo com estas informações é que o pesquisador poderá

calcular a viabilidade econômica da exploração.

2.1 - Procedimento

A Constituição Federal em seu artigo 20, inciso IX estabelece que os
recursos minerais são bens da União e o artigo 22, XII afirma que a Competência
legislativa para regular os recursos minerais é da União e a Competência para
fiscalizar foi conferida a outros níveis da Organização Política Administrativa do
Estado brasieliro (CF, Arts. 23, III e XI e 24, VI, VII e VIII).

O regime de Concessão da Pesquisa Mineral é concedida pelo Poder
Público através de autorização ou de concessão. A autorização é concedida para

a pesquisa mineral, enquanto a concessão será utilizada após a aprovação do
relatório de impacto ambiental. Estes dois institutos do direito administrativo serão
comentados no item que trata dos bens públicos.

O alvará que permite a execução da pesquisa mineral depende de outorga
do Diretor-Geral do DNPM. A partir da autorização, o prazo de vigência não
poderá exceder a 3 anos, sendo possibilitado a prorrogação por prazo igual.

As autorizações de pesquisa mineral são outorgadas para as
substâncias minerais objeto do requerimento formulado ao DNPM
pelo interessado. Não obstante, acaso seja encontrada outra
substância mineral durante a realização dos trabalhos de
pesquisa mediante comunicação ao órgão autorizador, poderá a
nova substância ser também objeto de pesquisa.20

O termo ad quem de uma autorização de pesquisa mineral não está
condicionado ao prazo de três anos, que é o prazo de vigência do título. Este
prazo para ser estipulado pelo DNPM, este órgão deve

considerar o tipo de

substância a ser pesquisada, condicionando, ao mesmo tempo, os danos e a
renda obtidos.

Após a expedição do titulo de autorização o titular deverá pagar à União
uma taxa anual, pela utilização dos recursos naturais, então patrimônio público.
Esta regra está prevista no art. 20, II da Circular nº 09-2000 do Departamento
Nacional de Produção Mineral. O valor da taxa corresponde a 1,60 R$ (Um real e
sessenta centavos) por hectare. Apesar da legislação mineral utilizar o termo taxa,
o Supremo Tribunal

Federal,

no julgamento da Ação Declaratória

de

Inconstitucionalidade nº 2.586-4, já decidiu que não se trata de uma taxa e sim de
um preço público.
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A taxa, portanto, é um tributo que tem por hipótese de incidência uma
atuação estatal diretametne relacionada com um contribuinte ou com um
grupo determinado de contribuintes (é uti singuli).21

Observa-se que enquanto a cobrança da taxa pelo poder pública podem ser
efetuadas em duas situações distintas: quando decorrer do exercício regular de
poder de policia pelo ente público; e quando o Poder Público disponibilizar
serviços públicos ou colocá-los a disposição do contribuinte, o preço público
ocorre quando houver acordo entre contribuinte e poder público. A primeira é
compulsória e o segundo é facultativo.

O preço público não está sujeito as regras de tributação, pode ser fixado
por simples ato administrativo.

De acordo com o artigo 22, V e 30 do Código Minerário, com o término da
pesquisa minerária e aprovação do DNPM, passará então a existir a jazida, sendo
que, finalizando a pesquisa, o titular da autorização apresentará ao DNPM um
relatório descrevendo as atividades realizadas e a sua conclusão. Este documento
será analisado pelo DNPM podendo, a partir daí, ser aprovado ou arquivado.

Considerando a existência da jazida através do laudo técnico da Pesquisa
Mineral, este e conseqüentemente a autorização, será aprovado, sendo este
considerado um ato administrativo vinculado. Assim entende William Freire:

A autorização de pesquisa mineral é ato administrativo vinculado,
para o qual não está reservada qualquer discricionariedade.
Firmada a prioridade pela precedência do protocolo do
requerimento, sem indeferimento de plano, o minerador adquire o
direito a obtenção do título minerário, desde que cumpra as
21
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determinações legais. Forma-se um conjunto de atos
administrativos sucessivos, relacionados e dependentes entre si,
objetivando uma finalidade única, que é possiblitar a
transformação do depósito mineral inerte em riqueza, trazendo
para a sociedade todos os benefícios conseqüentes.22

O Código Minerário, ao tratar da pesquisa mineraria, admite, em caráter
excepcional, a extração de substâncias minerais em áreas tituladas mediante
previa autorização do DNPM com observância da legislação ambiental.

2.2 -Objetivos da Pesquisa Mineral

A pesquisa mineral é um dos instrumentos de realização da Política
Nacional do Meio Ambiente que, em seu artigo 9º, assegura que:

São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
...
III – A avaliação de Impactos Ambientais.

Descoberta, caracterizada e avaliada as substâncias minerais existentes no
interior das rochas, determinando a sua

a viabilidade econômica, social e

ambiental para a exploração dos minérios.

Outro objetivo da pesquisa mineral é identificar e demonstrar os impactos
positivos e negativos na exploração mineral, detectando os problemas e
apresentando futuras soluções para os mesmos.
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O resultado da pesquisa mineral é a apresentação de um projeto para a
exploração de recursos, que deve relacionar o meio ambiente como um todo com
a política social e econômica.

É no relatório da pesquisa mineral que será apresentado ao Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral e deverá constar: as possíveis alterações na
paisagem e na estética do ambiente onde será executada a atividade, os
possíveis riscos à saúde coletiva, à fauna, a flora, ao solo; a influência na
economia local; os possíveis aumentos na renda per capitã local; a geração de
empregos; o aumento da arrecadação tributária do município.

III - A ATIVIDADE MINERÁRIA

A despeito do
observa-se que o

grande potencial mineral do Norte do Estado de Goiás,

desempenho da indústria de mineração brasileira ainda se

mantém, apesar de grandes progressos havidos, muito aquém de suas reais
potencialidades. Este fato gera oportunidades para que indústrias estrangeiras se
fixem temporariamente em nossa região, explorando os nossos recursos minerais
até levar à estagnação da produção.

No Município de Mara Rosa, atualmente, a atividade minerária se resume
na atividade de exploração de cerâmica e bauxita. Mas várias pesquisas minerais
estão sendo realizadas, principalmente em relação à exploração de ouro. As
indústrias minerárias que mais interesse vem apresentando junto ao DNPM, para
a exploração aurífera nas limitações geográficas do Município, são: as indústrias
Amarillo Gold e Vale do Rio Doce. (Ver anexo 01)

Mara Rosa, atualmente, não conta com nenhuma indústria de exploração
de ouro, mas, junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, tramitam, até
o dia 12 de setembro de 2007, exatamente 102 processos ativos para a
exploração mineral no Município, sendo que a Vale do Rio Doce é a empresa que
mais se destaca como requerente de autorização para explorar minérios no
Município.

Ao comparar os anuários de exploração mineral do DNPM, observa-se, que
na década de 80, foram investidos em média US$ 160 milhões, e que entre 1990 e

1994 caiu para cerca de US$ 50 milhões. Já em 1995, os investimentos, atingiram
73 milhões de reais, em contraposição ao nível mínimo de R$ 45 milhões
registrado em 1991 e à média de R$ 50 milhões verificada nos últimos 5 anos,
superaram 100 milhões de reais e deverão atingir os 250 milhões de reais a partir
de 1998.

O Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro
prevê a necessidade de investimentos em torno de quatro bilhões de Reais até
2010, para serem utilizados em pesquisa mineral, e de 31 bilhões de reais, para a
expansão da produção nacional, o que asseguraria a elevação de nossa produção
mineral, exceto petróleo, dos atuais 7 bilhões de reais anuais, para algo em torno
de 18 bilhões de reais por ano. (Anuário de Pesquisa Mineral do DNPM 2005)

Para alcançar os objetivos almejados pela política brasileira para o setor
mineral, necessário se faz priorizar a modernização e o redimensionamento de
seus órgãos setoriais, procurando fortalecer o Departamento Nacional da
Produção Mineral — DNPM,

gestor dos recursos minerais no País, e a

consolidação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM como
Serviço Geológico do Brasil.

Comparando os dados do Relatório Anual da Pesquisa Mineral, observa-se
que, após as crises cambiárias da década de 90, o mercado interno abre suas
portas para o capital estrangeiro e de reestruturação dos órgãos e instrumentos
para o desenvolvimento do setor minerário, e estes investimentos já demonstram
seus efeitos com o crescimento da produção.

No campo das políticas públicas, observa-se a criação do Programa
Brasileiro para Desenvolvimento do Setor de Gemas e Metais Preciosos e o
Programa Brasileiro para o Desenvolvimento do Setor de Rochas Ornamentais. O

objetivo é aumentar a contribuição desses dois setores na geração de empregos,
de renda e de divisas de exportação.

Visando enfrentar as questões estratégicas que se impõem no cenário de
retomada do desenvolvimento minerário e de mudanças estruturais na ação de
Governo Federal, o DNPM vem estimulando a formação de parcerias com
Governos estaduais para o fomento e a fiscalização das atividades minerarias.

1 - Natureza Jurídica dos Recursos Minerários

Segundo o artigo 2º da Lei nº 8.970, de 28 de dezembro de 1994, os
recursos minerários do Brasil correspondem aos direitos sobre as massas
individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontrados na superfície ou
no interior da terra.

O Código trata dos recursos minerais como todo direito sobre as jazidas e
que, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 20, pertencem à União. Neste
sentido, a atividade mineraria deve ser tratada de uma forma especial, com
princípios próprios, sem dissociar-se da proteção ao meio ambiente.

Falar em minério, jazidas, é falar dos recursos minerais, pertencentes ao
meio ambiente natural. Os recursos minerais não possuem um ciclo biológico o
que impede a sua reimplantação; estes recursos são finitos e a sua exploração
pode causar um dano irreversível.

Cabe ao homem determinar a importância deste recurso natural, uma vez
que ele possui o livre arbítrio, o que lhe concede o poder de decisão sobre como
intervir na natureza.

Os recursos minerais, como foi possível observar através das previsões
constitucionais e considerando o principio da sustentabilidade, devem ser
analisados como elementos constitutivos do meio ambiente, que possuem
princípios próprios, considerando a sua situação de bens finitos, o que demonstra
que o valor a ele auferido não agrega a sua destrutividade, tendo em vista que os
minérios possuem valor econômico que são ressarcidos financeiramente, mas o
mal que causam ao meio ambiente para a sua extração não possui valor, daí a
afirmação que o valor dado ao minério não agrega a sua destrutividade porque
nele não esta inserido o valor do dano causado ao meio ambiente para a sua
obtenção.

Atualmente o sistema jurídico brasileiro não está resumido na dicotomia do
direito público e privado. Após o advento dos interesses difusos e coletivos fala-se
numa divisão tridimensional do direito positivo, onde o interesse coletivo é o que
predomina.

Diante desta realidade, os recursos minerais que fazem parte do meio
ambiente natural, são bens que pertencem à União, segundo a Constituição
Federal. Neste caso, a União atua como gestora destes bens públicos à luz do
sistema jurídico atual, cabendo, a ela, a outorga para a exploração dos recursos
naturais e à coletividade e ao poder público, a fiscalização.

Não sendo Público nem Privado, os recursos minerais podem ser
classificados como bens de interesses difusos, onde, de um lado, figura o papel da
União como gestora dos bens, e, de outro, os concessionários que utilizam estes

recursos e destinam uma pequena parcela de 3% da renda líquida ao Poder
Público. Daí a dicotomia: crescimento econômico “versus” a proteção ao meio
ambiente, que é bem de todos.

Isto quer dizer que o direito dos povos se limita à possibilidade de se
constituir um Estado. Por outro lado é na aplicação da lei que se pode verificar o
profundo conteúdo de classificação do direito positivo, talvez porque, enquanto o
direito privado é voltado para as relações jurídicas especificas da população que
contrata, distrata, discute o patrimônio, disputa a herança e busca a indenização;
o direito público é voltado para a grande maioria da população, pois tem como
finalidade atingir o bem comum, prevalecendo o interesse social sobre o particular

Para entender o drama da sociedade em relação ao meio ambiente e aos
recursos minerais, as contradições se revelam muito facilmente e fica evidente o
papel legislativo que, ora se omite para não consagrar direitos, ora se omite para
esconder a verdadeira realidade da degradação ambiental causada pelas
atividades minerarias.

2 - Princípios

A crise ambiental que o mundo atual vivencia é fruto do desenvolvimento
conduzido por políticas distorcidas que proporcionam a degradação desenfreada,
ocupação desordenada e o emprego de tecnologias adversas à conservação dos
recursos naturais. Há quem acredite que o acúmulo de riquezas, o progresso
tecnológico e o crescimento econômico em face da
instrumentos capazes de compensar o dano ambiental.

qualidade de vida são

Os princípios são considerados os fundamentos de uma estrutura jurídica.
No ordenamento jurídico atual é obrigatório a observância concomitante entre as
previsões do Código Minerário e da Constituição Federal, principalmente do seu
art. 225 que apresenta como ideal supremo a preservação do meio ambiente.

A proteção dos recursos naturais é exercida de forma essencial quando
observados os princípios constitucionais de preservação ambiental. Um primeiro
principio está inculpido no “caput” do artigo 225, que é o da preservação do meio
para as presentes e futuras gerações. Daí, origina-se também o principio do
desenvolvimento sustentável que se preocupa com o presente e com as futuras
gerações.

Com o desenvolvimento sustentável, o homem tem que crescer
economicamente sem deixar de atender às necessidades das gerações presentes
e futuras.

O Art. 225 da Constituição Federal também faz referência a outros
princípios: educação ambiental, poluidor-pagador,

participação, legalidade,

utilização dos recursos minerais, sendo que não comentaremos estes princípios,
procuraremos nos ater aqueles que fundamentam este novo ramo da ciência
jurídica: o Direito Minerário.

Considerando que a educação ambiental tem múltiplos sentidos que de um
lado representam um principio, ou seja o inicio da preocupação com os danos
causados ao meio ambiente, mas ao mesmo tempo, sem perder sua característica
de principio passa a ser um instrumento de conscientização da população para a
preservação ambiental.

Apesar de que a preservação ao meio ambiente é questão moral, é
necessário a imposição de sanções ao homem para que este preserve o meio e a
sua própria existência. Quem impõe as sanções são as próprias leis. Razão pela
qual são necessárias legislações condicionadas a atual realidade do Estado.

Com base em normas e tratados posteriores à Constituição Federal da
República Federativa brasileira é que se fez necessário à imposição de princípios
que promovam o desenvolvimento da atividade minerária e, ao mesmo tempo,
propõe uma proteção aos recursos naturais, a biodiversidade e a vida.

Os princípios a serem obedecidos na atividade mineraria estão esparsos na
legislação brasileira, sendo que a maioria encontra fundamento na Constituição
Federal, na Legislação Mineral e principalmente na legislação ambiental.

2.1 - Promoção da Saúde Humana

As atividades minerárias representam um grande risco a saúde humana de
forma, direta ou indireta. Ocorre de forma direta em relação às pessoas que
laboram nestas atividades e estão vulneráveis aos mais diferentes problemas, tais
como: contato direto com produtos químicos altamente tóxicos; soterramento;
desmatamento. Indiretamente, porque a atividade mineraria afeta o meio ambiente
de uma forma que, freqüentemente, causa problemas de saúde, em função dos
vários tipos de poluição.

Preocupando com a saúde humana é que a Agenda 21 em seu capitulo 6,
seção I, estabelece como princípio do desenvolvimento econômico em face ao
meio ambiente a proteção e a promoção da saúde humana.

Em muitos lugares do mundo o meio ambiente geral (ar, água e
terra), os locais de trabalho e mesmo as moradias individuais
estão de tal forma poluídos que a saúde de centenas de milhões
de pessoas é afetada negativamente. Isso se deve, entre outras
coisas, a alterações passadas e atuais nos modelos de consumo
e produção e estilos de vida, na produção e uso de energia, nas
indústrias, nos transportes, etc., com pouca ou nenhuma
preocupação com a proteção do meio ambiente.23

O objetivo deste principio é minimizar os riscos ambientais de forma a não
prejudicar e nem ameaçar a saúde e a segurança da vida humana, estimulando o
desenvolvimento sustentável.

Entre as estatísticas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Mara Rosa, chama a atenção a presença do relatório que demonstra
a existência de várias notificações de doenças pneumonares e respiratórias. Mas
dentre estas doenças, a que mais preocupa a população é o acúmulo do pó de
pedra no pulmão de várias pessoas.

As doenças pneumonares e respiratórias tiveram um maior índice durante e
após a exploração mineral na região. Constam nos relatórios de óbito da
Secretaria Municipal de Saúde vários óbitos de jovens com pó de pedra nos
pulmões que trabalhavam na indústria mineraria local.

Para cumprir este princípio é necessário que as mineradoras estabeleçam
e cumpram medidas de controle de poluição ambiental; fornecimento de água e
23
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infra-estrutura sanitária, programas de imunização e garantia de educação
ambiental dos trabalhadores e políticas capazes de conscientizá-los da
importância do uso de equipamentos adequados.

Além das ações acima descritas, as mineradoras possuem atribuições
mais acentuadas em promover a proteção ambiental, tendo em vista que as
atividades

realizadas são altamente perigosas. Assim, fazem-se necessário

cuidados capazes de minimizar os impactos ambientais e sanitários, tanto no meio
ambiente natural, quanto no meio laboral.

Para evitar danos à saúde dos indivíduos são necessários investimentos
em biotecnologia, capazes de controlar e prevenir a poluição; cuidados especiais
para tratar os rejeitos sólidos e líquidos; higiene industrial; fiscalizar e evitar que a
saúde humana, tanto do trabalhador, quanto dos habitantes locais, sejam
agredidos.

2.2 - Proteção à Atmosfera

Previsão de proteção ao meio ambiente, estabelecido pela Agenda 21,
cuja proposta é a promoção de pesquisas mais amplas do clima, incluindo, aí, a
detecção e a previsão de mudanças atmosféricas e o impacto destas sobre a
atividade minerária. Também é objetivo deste principio a identificação dos efeitos
das mudanças climáticas em relação aos poluentes e gazes oriundos das
Atividades Minerarias.

Outro ponto positivo desse princípio é a capacitação científica, o
intercâmbio de dados que agem como instrumentos de prevenção e proteção ao
meio ambiente.

Nesta linha de racícionio, parte-se do pressuposto que, sendo os
recursos naturais frutos finitos, a tecnologia adotada deve ser a
mais adequada ao meio ambiente, usando-se os princípios da
precaução e prevenção e preocupando-se sobremaneira em
evitar ou minorizar os impactos ambientais por meio de medidas
mitigatórias e compensatórias.24

A atmosfera é agredida constantemente com os gazes lançados ao ar.
Segundo dados da

Organização Mundial da Saúde, cerca de 2,8 milhões de

pessoas morrem anualmente por exposição à alta concentração de partículas
livres em ambientes internos.

O maior impacto enfrentado pela população de Mara Rosa e pelos
trabalhadores das minas de exploração de ouro foi a exposição a altas taxas de
partículas soltas na atmosfera. O problema é antigo, e a lei só pode retroagir para
beneficiar e não para prejudicar. As grandes usinas e os garimpos que exploraram
ouro em Mara Rosa o fizeram antes do advento da legislação ambiental e das
Normas Reguladoras de Mineração.

A NRM nº 9 estabelece critérios para a prevenção e proteção da saúde
humana e do meio ambiente contra as poeiras minerais.

Nos locais onde haja geração de poeiras, na superfície ou no
subsolo, deve ser realizado o monitoramento periódico da
exposição dos trabalhadores, através de grupos homogêneos de
exposição e das medidas de controle adotadas, com o registro
dos dados.
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MARTINEZ, Rubya Carla Vieira. Legislação Ambiental, perícia e assistência técnica. Organizador.
Osmar Pires Martins Junior. Goiânia: Kelps/Ed UCG, 2006. p 37.

2.3 - Desenvolvimento Sustentável

O debate acerca da proteção ao meio ambiente apresenta uma
contradição, onde, de um lado a preocupação com a preservação dos recursos
naturais que é uma forma de garantir a vida e o bem comum ao ser humano, e, de
outro, o desenvolvimento econômico que também garante a vida e o bem estar
social.

Neste impasse, muitos estudiosos de várias ciências procuram descobrir a
fórmula secreta

capaz de representar a possibilidade do

crescimento e

desenvolvimento econômico sem degradar o meio ambiente. Utopia, é claro!
possibilidade de isto acontecer é zero, tendo em vista que o meio ambiente já
sofre com danos irreversíveis.

Ora,

se

há

desenvolvimento

econômico

sem

a

necessária

correspondência com o desenvolvimento social, a conclusão é que os planos de
desenvolvimento estariam errados ou incompletos, por circunstâncias que
merecem ser consideradas. Desenvolvimento econômico e bem-estar devem
caminhar juntos.

Os conflitos verificados, ultimamente, em várias regiões do País, em
relação à exploração dos recursos minerais demonstra a necessidade em
promover um crescimento econômico e proporcionar qualidade de vida que atenda
às necessidades e às peculiaridades nacionais; a adoção de uma metodologia que
leve realmente à efetivação deste crescimento com observância, principalmente,
dos direitos e garantias individuais e preservação do meio ambiente.

O ponto crucial é o desequilíbrio, em muitos casos, entre o reduzido
desenvolvimento econômico contrastando com o agravamento das condições
sociais, posto que não se pode conceber crescimento econômico sem a
correspondente correção das condições sanitárias, das desigualdades sociais, de
educação, e de nutrição, esta última expressa no aumento dos índices de
mortalidade infantil.

A fim de alcançar o desenvolvimento sustentado, a proteção ao
meio ambiente deve constituir parte integrante do processo de
desenvolvimento e não pode ser considerada de forma isolada.
No cumprimento de sua tarefa de propor diretrizes para a
orientação da política mineral, visando o uso racional e eficiente
dos recursos minerais o DNPM haverá de propor diretrizes que
evitem o impedimento ou a impossibilidade do uso dos recursos
minerais pelas gerações futuras.25

Neste sentido, a Resolução CONAMA nº 369, de 2006, estabelece que a
atividade de mineração é de interesse social e de utilidade pública. Sendo de
interesse social, é necessário que aqueles que exploram os recursos minerais
devam obedecer normas e princípios de forma a garantir a exploração e a
preservação da própria vida humana.

O Direito Ambiental não é, contrariamente ao que se pretende, se
crê e se repete, um direito unilateralmente favorável à defesa do
meio ambiente. É um direito de compromisso entre interesses
divergentes, o do desenvolvimento industrial e o da qualidade de
vida das comunidades humanas.26

2.4 - Principio da Legalidade
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Este princípio está presente em todo o ordenamento jurídico brasileiro,
seguindo a norma estabelecida no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que
dispõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”. Observa-se que a própria Constituição Federal estabelece normas
que devem ser obedecidas, seguindo o princípio da hierarquia das normas.

Ocorre que, em matéria de direito minerário, a legislação infraconstitucional
depende de uma reformulação para garantir segurança jurídica aos envolvidos na
atividade mineraria. É necessária a criação e a aplicação de uma legislação
mineral que considere a realidade econômica, ambiental e social, algo que na
atualidade contribuiria para atingir o anseio de todos: o desenvolvimento
sustentável.

É, aqui, onde se observam os impactos negativos ambientais no Município.
A questão ambiental está condicionada ao direito natural, a moral do individuo,
mas infelizmente, é necessária a imposição de leis e sanções para que o meio
seja protegido.

2.5 - Principio da Qualidade de Vida

As mineradoras representam para os municípios um desenvolvimento
humano melhor do que os de muitas outras atividades. Com a mineração, as
vantagens sociais são inúmeras: mantêm o homem em sua região, proporciona
um circulo vicioso, onde a descoberta de novas reservas representa um aumento
de investimentos da indústria que, geralmente, são aplicados no próprio município.

Em Mara Rosa, a atividade minerária proporcionou o aumento do comércio,
um crescimento na renda per capita, aumentando o consumo, contribuiu para um
melhoramento na infra-estrutura da cidade, com rede de esgoto, asfalto,
laboratório científico localizado na Escola Castelo Branco.

2.6 - Princípio da Informação

Dentre as funções do Departamento Nacional de Produção Mineral consta
a divulgação de informações geológicas ao público, incluindo, nestas a natureza
da mineração, os benefícios e impactos ambientais. Estas informações são
necessárias ao desenvolvimento da mineração.

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder
Público:
...
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

Este principio é um mandamento legal, tendo em vista a forma como o
Artigo 9º da Lei 6.938/81 dispõe ao tratá-lo como instrumento da Política Nacional
do Meio Ambiente (PNMA). Também prevê, no inciso VII, o sistema nacional de
informação sobre o meio ambiente;

A Lei nº 7.804/89 acrescentou à Lei 6.938/81, em seu artigo 9º, o inciso XI,
que prevê a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes.

No mesmo sentido a Lei 10.650/2003 dispõe sobre o acesso da população
às informações existentes nos órgãos públicos que integram o SISNAMA. O artigo
2º permite acesso ao público aos documentos, expedientes, processos e
procedimentos administrativos que tratam da matéria ambiental. A lei ainda prevê
a obrigatoriedade de o poder público fornecer todas as informações ambientais
que estejam

em sua guarda, com exceção daqueles que possuem restrições

legais.

Ao fornecer as informações regionais e locais dos projetos minerários
apresentados pelas companhias minerarias, torna-se fácil uma comunicação com
as comunidades locais capazes de reforçar a economia, a cultura e promover o
interesse da comunidade nas operações do setor de mineração e de metais.

Estas ações são capazes de estabelecer uma comunicação entre os
ministérios da Indústria e Comércio, Minas e Energia, Meio Ambiente, com a
população e indústrias.

Em Mara Rosa, esse principio não foi e nem é obedecido, a falta de
informação sobre a exploração dos recursos minerais existentes no Município
causa vários problemas de ordem econômica, social e sanitária.

A difusão das informações relativas aos possíveis impactos oriundos do
desenvolvimento da atividade mineraria é essencial para que a sociedade de Mara

Rosa possa propor e adotar medidas que considere capazes de minimizar os
efeitos negativos e evitar impactos de alta complexidade.

Atribui-se a falta de informação como um dos problemas enfrentados pela
Secretaria Municipal de Saúde em conhecer, prevenir e cuidar das pessoas que
tiveram a sua saúde afetada por causa da grande quantidade de partículas soltas
oriundas das atividades minerarias.

2.7 – Principio da Precaução

Este princípio tem aparato no artigo 225 da CF. Mas o Princípio 15 da
Declaração do Rio de Janeiro de 1992 foi quem o declarou unânime entre todos
os países integrantes das Organizações das Nações Unidas.

Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser
largamente aplicadas pelos Estados, segundo suas capacidades.
Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de
certeza cientifica absoluta não deve servir de pretexto para
procrastinar a adoção de medidas visando prevenir a degradação
do meio ambiente.(Princípio 15 da Declaração da ECO 92 – Rio
de Janeiro, 1992).

Para o principio da precaução não é necessário que o risco ambiental
ocorra ou que haja provas cientificas de que o dano possa ocorrer, basta que a
atividade possa causar danos ao homem e ao meio ambiente.

O princípio da precaução firmado pelo Brasil merece ser
ininterruptamente aplicado pelo DNPM e pelos órgãos ambientais

ao outorgarem a concessão para pesquisa e para a lavra, como
ao analisarem o plano de recuperação da área degradada.27

3 - Atividade Minerária e Legislação Ambiental

Conceitualmente, o meio ambiente deve ser entendido em dois sentidos: o
genérico e o jurídico. Para o conceito de meio ambiente em sentido genérico, este
deve ser entendido como um conceito interdependente que realça a interação
homem-natureza, envolvendo o caráter interdisciplinar ou transdisciplinar.

O meio ambiente deve ser embasado em uma visão
antropocêntrica alargada mais atual, que admite a inclusão de
outros elementos e valores. Esta concepção faz parte integrante
do Sistema Jurídico brasileiro. Assim, entende-se que o meio
ambiente deve ser protegido com vistas ao aproveitamento do
homem, mas também com o intuito de preservar o sistema
ecológico em si mesmo.28

Juridicamente, a lei brasileira adota um conceito em que o meio ambiente
envolve elementos naturais, artificiais, laborais e culturais. Além de ser um bem de
uso comum do povo e quando utilizado para determinados fins, como é o caso da
mineração de ouro, passa a ser um bem público afetado.

O poder público, ao promover mecanismos capazes de coordenar os
organismos de mineração e meio ambiente, enseja a implementação de ações
capazes de adotar normas públicas sobre mineração e meio ambiente.
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Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.”(Art. 225 § 2º da CF). Em Mara Rosa a situação não
ocorreu tão harmoniosa, representantes da agencia ambiental consideram o local
como uma bomba a ser explodida em qualquer tempo.

Esta é uma das maiores preocupações apresentadas por este trabalho,
em caso de inadimplemento das clausulas contratuais da concessão para a
exploração são esquecidas ou ignoradas, neste ínterim a legislação mineral que
temos não prevê penalidades para aqueles que não recuperarem o dano causado
pela exploração, cabe ai a aplicação da legislação ambiental.

As questões ambientais e a atividade minerária estão amplamente interrelacionados. Falar em meio ambiente é falar do próprio homem, da sua
existência, desta forma, não temos como dissociar a atividade humana e o direito
ambiental, pois este último procura estabelecer normas de proteção ambiental.

Toda atividade humana está relacionada com a proteção legal ao meio
ambiente. Esta proteção é necessária, tendo em vista que, por ação do próprio
homem, muitos bens naturais estão comprometidos. Dentre estes, destacamos os
recursos minerais que são finitos e sua exploração causa um grande dano ao
meio ambiente. Dizer em meio ambiente, já se comentou sobre o assunto no inicio
do presente trabalho, mas vale ressaltar, novamente o conceito de meio ambiente.
Vejamos:

Meio ambiente já se pode antecipar, é toda relação, é
multiplicidade de relações. É relação entre coisas, como a que se
verifica nas relações químicas e físico-químicas dos elementos
presentes na Terra e entre esses elementos e as espécies
vegetais e animais; é a relação de relação, como a que se dá nas
manifestações do mundo inanimado com a do mundo animado –

a relação entre hidrogênio e oxigênio, em certa medida, resulta
em água, meio que permite, abriga e rege determinadas formas
de vida de seres que, ademais, se relacionam na água.29

O quadro crítico de degradação ambiental pelas atividades minerarias,
acentua-se a partir da evolução tecnológica, pois, além da beleza, passa a dar aos
minérios brasileiros outras utilidades, o que desencadeia a industrialização dos
recursos minerais, consagrando, ainda mais, a exportação de nossas riquezas,
com uma política disfarçada através de um discurso capitalista de globalização,
que contribui para a deterioração do meio.

Tal evolução técnico-industrial, apesar de ter melhorado as
condições gerais da humanidade, aumentando a vida média da
população por meio da redução da mortalidade, causou graves
problemas sociais, reduzindo salários em face do excesso de
mão-de-obra. Além disso, o crescimento cada vez maior da
população e o grande desenvolvimento da industrialização
fizeram com que aumentasse consideravelmente a degradação
do meio ambiente, tendo o problema ecológico assumido
proporções catastróficas. 30

Os problemas ambientais são estudados por vários ramos do saber. Neste
contexto, a legislação ambiental, que ora atua como medida preventiva, outras
vezes protetora do meio, afastando a atuação humana, via judiciário,
proporcionando assim o equilíbrio entre o homem e o meio. “A norma ambiental,
finalmente, não apenas interfere, mas rege toda legislação que disciplina a ordem
econômica.31
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A mineração representa os dois lados de uma mesma face, pois, de um
lado, os recursos naturais devem ser explorados e contribuem consideravelmente
para o crescimento econômico local, regional e nacional, mas, por outro lado,
agride o meio ambiente, diretamente, uma vez que não é possível explorar os
recursos minerais sem alterar o meio.

Neste sentido, o Engenheiro Gildo Sá, em uma entrevista para a Terra Viva,
em 2002, então diretor do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), afirmou que:

A mineração, diferente de outras atividades industriais, possui
rigidez locacional. Só é possível minerar onde existe minério. Esta
assertiva, apesar de óbvia, sempre gera polêmicas entre
mineradores e ambientalistas. A solução da questão passa por
estudos que contemplem os benefícios e problemas gerados pela
mineração.32

A

tecnologia utilizada atualmente na exploração de lavra de minério

representa vantagens em detrimento das técnicas rudimentares, utilizadas
anteriormente, mesmo assim, qualquer meio utilizado é capaz de alterar o meio.

O espaço territorial que compreende o Município de Mara Rosa, é
composto de rochas ricas em ouro e cobre, mas não são só estes minérios que
são explorados no Município. Mesmo que, no passado, o ouro era o minério mais
utilizado, atualmente não há o que se falar em hierarquia de minérios.

As primeiras explorações minerais realizadas nesta região utilizavam a
garimpagem como meio, até que, em 1980, instalou-se no Município uma indústria
australiana, a Western Mining Corporation (WMC), que explorou por mais de 20
anos o ouro local. Com isto, a renda per capita aumentou e o número de
32
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habitantes chegou a 21 mil. Em 1992, esta indústria foi vendida para a empresa
norte-americana Metálica que explorou minério no local onde hoje é conhecido por
lago azul.

Este evento causou transformações no Município e na própria sociedade.
Com o fechamento da indústria, os problemas ficaram, tanto na ordem sanitária,
como na ordem ambiental. A qualidade de vida da população com a mineração
era considerado bom. Altos investimentos particulares foram realizados, tendo em
vista o poder aquisitivo das pessoas.

Havia,

então,

rotatividade

de

recursos

econômicos.

Vários

empreendimentos foram realizados para atender aos anseios desta nova
população, principalmente a estrangeira. Isto gerava empregos e investimentos
municipais em seus serviços prioritários, tais como: saúde, educação, infraestrutura e saneamento. .

A industrialização do minério pela Mineradora Marex no Município começou
antes da década de 80, tendo sido legalizada pelo DNPM em meados dos anos
80. No ordenamento jurídico brasileiro é possível observar que, neste período, a
preocupação com preservação ambiental não era o foco mais importante do poder
legislativo. O País estava em plena mudança de regime e de governo. As
questões ambientais eram tratadas de forma tímida pelos legisladores.

Apesar da existência da Lei nº 6.938⁄81, foi com o advento da Constituição
da República Federativa do Brasil, que recepcionou aquela lei, que se inaugura
uma nova história ambiental no Brasil. Em 1995, com a publicação da Lei nº
9.605, onde atribui responsabilidades administrativas e penais àqueles que
causarem dano ao meio ambiente, o Município de Mara Rosa, já estava sendo
desocupado pela Mineradora.

Houve um descompasso temporal entre a legislação que veio proteger e
preservar o meio ambiente no Brasil e a atividade mineraria até então
desenvolvida no Município.

Atualmente, o problema ambiental não é algo que será solucionado por
uma fórmula mágica, é um problema que extrapola os limites territoriais e envolve
questões políticas, vez que os problemas ambientais são oriundos da adoção de
uma política neoliberal. Desta forma, não há como transferir a uma pessoa só
(seja ela pública ou privada), a responsabilidade e a reparação do dano ambiental.

Por outro lado, as atividades minerárias geram um crescimento econômico
e este gera riquezas, que garantem, com toda evidência, o bem-estar social do
homem ao lhe proporcionar, moradia, educação, saneamento, trabalho, “vida
digna”, direitos estes garantidos pela Constituição Federal de 1988, em seus
artigos 5º, 6º.

Diante deste quadro, em 19 de outubro de 2001, foram publicados no Diário
Oficial da União, as Normas Reguladoras de Mineração, cujo objetivo principal é
disciplinar o aproveitamento racional das jazidas minerais, procurando tornar
compatível o desenvolvimento da atividade minerária com o desenvolvimento
econômico e a preservação ambiental.

4 – Competência

Até 1967 os Estados-Membros possuíam competência para legislar acerca
dos recursos minerais de forma supletiva e complementar. Somente a partir da

década de 60, foi que a Constituição estabeleceu competência da União para
legislar e administrar seus recursos minerais.

Neste contexto, as Constituições do Estado de Goiás de 1890, 1918 e 1935
possuem, em seu texto, dispositivos que estabelecem competência do poder
legislativo estadual para legislar sobre minas. As Constituições goianas de 1891 e
1947 são omissas em relação ao assunto. O mesmo ocorre com a Constituição
Estadual de 1967, tendo em vista a centralização exclusiva da União para legislar
sobre recursos minerais.

A Constituição do Estado de Goiás, de 05 de outubro de 1989, não é
taxativa ao tratar dos recursos minerais, apenas em alguns artigos esparsos faz
referência à fiscalização das atividades minerarias como uma das atribuições do
Estado de Goiás.

Art. 127, § 1º, inciso V, da Constituição do Estado de Goiás, determina
atribuição ao Poder Público para:

Controlar e fiscalizar a extração, captura, produção, transporte,
comercialização e consumo de animais, vegetais e minerais, bem
como a atividade de pessoas e empresas dedicadas à pesquisa e
à manipulação de material genético.

Prevê o artigo 22, inciso XXII da Constituição Federal a competência
privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais,
porém o Art. 24, inciso VI, do mesmo diploma legal estabelece a competência da
União, dos Estados e Distrito Federal para legislar sobre meio ambiente, naquilo
que lhe compete.

O legislador constituinte, ao determinar a competência privativa da União,
considerou a previsão do artigo 20 que estabelece serem bens da União os
recursos naturais e nos artigos 24 e 225 procurou dar responsabilidade ao poder
público e a sociedade para fiscalizar, preservar e proteger os recursos naturais.

O art. 47 do Código Minerário prevê a aplicabilidade de sanções:
advertência, multa e caducidade de autorização de pesquisa, sendo competente
para aplicar estas sanções o Departamento de Produção Mineral.

Mas a Constituição Federal, em seu artigo 23, expõe que é competência
comum da União dos Estados e dos Municípios proteger no meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas.

Os meios que o Município de Mara Rosa pode contar para proteger a saúde
e o meio ambiente local resumem-se em acompanhar e fiscalizar o cumprimento
das normas ambientais, sanitárias e trabalhistas das mineradoras.

Segundo o art. 8º da Lei 6.938/81 e art. 3º da Lei nº 8.876/94, é facultado
ao CONAMA e ao DNPM legislar sobre monitoramento e auditoria ambiental a
serem realizados pelas mineradoras.

Para uma melhor eficácia legislativa, a fiscalização e aplicação de
responsabilidades ás pessoas que desenvolvem atividade mineraria no Município
de Mara Rosa, faz-se necessária uma reformulação na legislação minerária,
concedendo maior autonomia para os Municípios para fiscalizar e aplicar sanções
no que couber, quando identificar que a atividade é poluidora e causa dano.

5 - Exploração do ouro: atividade agrária ou industrial

O Brasil não depende apenas da agricultura para o seu crescimento
econômico. Necessita, também, da mineração. Esta é uma afirmação que já fora

demonstrada e justificada pelo Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da
Ciência e da Tecnologia (CETEM), através de seu Diretor Gildo de A. Sá que, ao
comparar a atividade agrária e a atividade mineraria, fez o seguinte comentário:

Nosso agrobusiness está estimado em cerca de U$ 50 bilhões de
dólares anuais e o nosso mineral business é da ordem de
aproximadamente U$ 46 bilhões de dólares por ano, ou seja, os
dois são de valores praticamente iguais.33

A relação entre a agricultura e a mineração é íntima, onde a primeira é
empregada na alimentação, na indústria farmacêutica, na indústria têxtil e a
segunda é utilizada para várias atividades e finalidades.

Segundo o Banco Mundial, a agricultura necessita de fertilizantes à base de
minerais e a indústria depende dos metais para seus maquinários e de concreto
para fábricas, necessárias à industrialização. Nenhuma aeronave, automóvel,
computador ou aparelho elétrico funciona sem metais. O fornecimento de energia
elétrica depende do cobre, do alumínio. O titânio é fundamental para motores de
aeronaves. Um mundo sem o chip de silício, hoje é inimaginável. Os metais
continuarão a atender às necessidades das gerações futuras através de novas
aplicações nos setores eletrônicos, telecomunicações, maquinários etc.
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Com todo este grau de importância a pergunta que se faz é a seguinte: a
atividade minerária faz parte da atividade agrária? O Direito Agrário ao classificar
a atividade agrária divide-a em típica e atípica. O extrativismo dos recursos
naturais renováveis está incluso entre as explorações rurais típicas. Se
considerarmos que a utilização do barro para o fabrico de tijolos é uma atividade
agrária, poderemos considerar que o extrativo de minérios é uma atividade
agrária.

O Código Minerário dispõe que os recursos minerários podem ser extraídos
através de indústria e de garimpagem, sendo esta uma forma mais rudimentar. As
atividades minerárias industriais não se encaixam entre as atividades agrárias,
mas a garimpagem é questão de dúvida.

O próprio Código Minerário atribui tratamento diferenciado ás indústrias
minerarias e aos garimpeiros prevendo para estes a não obrigatoriedade de
repassar os 3% aos cofres públicos como determina a mesma lei,

a

obrigatoriedade do repasse para as Industrias de Mineração.

O tratamento dado pela Constituição ao garimpeiro é de proteção, assim
como faz com o pequeno trabalhador rural.

O professor Benedito Ferreira Marques em sua obra Direito Agrário
Brasileiro ao comentar sobre o objeto das atividades agrárias cita Emílio Alberto
Maia Gischkow.

Este, afirma que “o resultado da atuação humana sobre a

natureza, em participação funcional, condicionante do processo produtivo.”34
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E, ainda, seguindo o raciocínio do citado professor, para a classificação de
uma atividade como agrária é necessário observar três aspectos, onde o primeiro,
ou seja, o objeto central da atividade é a terra, local onde o homem atua; o
segundo diz respeito aos objetivos e instrumentos dessa ação humana que
procura evitar a degradação ambiental, preservando os recursos naturais ao
extrair os produtos orgânicos e inorgânicos da natureza. E por último

“as

atividades conexas, ou seja, não adianta o homem do campo extrair os recursos
naturais e não retirá-los para não descaracterizar a atividade agrária, neste
contexto o citado autor considera as atividades secundárias como agregadas da
atividade agrária.”

O professor Raymundo Laranjeira destaca o elemento fundiário como
princípio para caracterizar as matérias jus agraristas, acrescenta ainda o
desenvolvimento da atividade de produção e\ou conservação dos recursos
naturais.

A atividade de extração de recursos minerais através de garimpos, pode ser
considerada uma atividade agrária de exploração de natureza atípica, inclusa
entre as atividades de extrativismo mineral. Pois, é a ação humana sobre a
natureza para retirar o seu sustento e de sua família, o mesmo não diria da
Indústria de Mineração.

6 – Desapropriação ou Concessão de lavra em terras improdutivas

A relação estabelecida entre a desapropriação e a atividade mineraria são
dois ramos do direito positivo constitucional, que se contrapõem e que se interrelacionam. De um lado a predominância do direito do particular e de outro o

interesse social de ver a terra improdutiva produzindo e o homem fixado ao
campo. Em ambos interesses deve predominar a proteção ambiental.

A preocupação em discorrer sobre o assunto é que a exploração mineral,
principalmente na sua forma de garimpo, apresenta-se como uma questão agrária,
vez que, a máquina da reforma agrária, em muitos casos utilizam os
trabalhadores, os sem-terras, como massa de manobra para invadir terras com
potencial mineral conhecido.

Tais invasões, geralmente, são fabricadas pelos empresáriosgarimpeiros que usam o conjunto dos trabalhadores como massa
de manobra, criam situações de difícil equacionamento pelas
autoridades governamentais em face do apelo social que
apresentam. Os empresários-garimpeiros, quando se apresenta
conveniente, se apropriam do apelo social do garimpo simpático
junto a opinião pública, e se dizem também garimpeiros.
Entretanto, na ora da apropriação dos lucros do garimpo, se
comportam como empresários que de fato são, explorando
intensamente os verdadeiros garimpeiros.35

A Constituição Federal brasileira ao garantir o direito de propriedade em
seu artigo 5º, incisos XXI e XII, condiciona este direito ao cumprimento da função
social. E, no artigo 186, do mesmo diploma legal, estabelece os requisitos a serem
observados para que a propriedade cumpra a sua função social: observância das
justas relações de trabalho; bem-estar; preservação dos recursos naturais e
produtividade.

Considerando a propriedade improdutiva por não observar o requisito da
produtividade, a Constituição Federal em seu artigo 184, estabelece que este
imóvel pode ser desapropriado para fins de reforma agrária. Mas o art. 176
determina como de utilidade pública a exploração das riquezas minerais sejam do
solo ou subsolo.

A Lei nº 4.504/64, Estatuto da Terra, também estabelece como principio
fundamental para garantir o direito de propriedade o cumprimento da função
social.

O Código Minerário, por sua vez, estabelece normas para a exploração dos
recursos minerais. O problema é que a propriedade agrária improdutiva, que
possui potencial mineral inexplorado poderá ser desapropriada e concedida aos
beneficiários da reforma agrária quando o processo de desapropriação já estava
em andamento antes da concessão mineral.

A situação pode ser inversa a anterior se a concessão de lavra, segundo o
art. 87 do Código Minerário, ocorreu primeiro, a desapropriação não terá êxito.
Não se impedirá por ação judicial de quem quer que seja o prosseguimento da
pesquisa ou lavra.

Observando ainda que a concessão ou autorização ocorreu primeiro que o
Decreto expropriatório este não terá o poder de revogar o título concedido pelo
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral ao minerador, ficando assim,
garantido o seu direito de explorar os recursos minerais na propriedade existentes.

O Município de Mara Rosa, até o momento da elaboração do presente
trabalho, não apresenta problema em relação à desapropriação de áreas para
desenvolver a atividade minerária. Ocorre que a extensão do município
compreende dois assentamentos e vários acampamentos de “sem terras”, por
outro lado, são vários os requerimentos junto ao DNPM para a exploração do ouro
no Município.

A localização dos requerimentos não são conhecidos pela população local.
Com o objetivo de apresentar algumas soluções para futuros problemas que
podem ocorrer é que se discutiu a problemática desapropriação por interesse
social e concessão de lavra.

Diante do que foi apresentado se observa que tratar de recursos minerais
não é algo simples que só envolve o interesse do particular em explorar
determinada área e requerer autorização para a sua exploração, o assunto,
extrapola as alçadas da legislação mineral, pois situações diversas devem ser
analisadas antes de autorizar a pesquisa ou a exploração. Interesses diferentes
das grandes usinas de minérios sempre devem ser relacionadas, principalmente
as que envolvem bens públicos, como já observamos.

IV - PROPRIEDADE DOS RECURSOS MINERAIS

1-

Solo e Subsolo

O artigo 176 da Constituição Federal estabelece que os recursos minerais
constituem propriedade distinta da do solo. A idéia inicial que se tem ao ler o artigo
é que a Constituição permite dois títulos de propriedade sobre o mesmo imóvel,
sendo um expedido pela União para explorar os recursos minerais do subsolo e
outro adquirido por algum meio de aquisição de imóvel previsto na legislação
brasileira.

Ocorre que, para a exploração dos recursos minerais aquele que detém a
concessão precisa da propriedade particular para exercer a sua atividade: instalar
infra-estrutura, realizar obras necessárias para a exploração mineral. Daí surgem
o conflito de um lado o interesse do particular que vê a sua propriedade sendo
instrumento de outras atividades que não são aquelas desenvolvidas pelo
proprietário e de outro, geralmente a falta de compreensão do proprietário que não
consegue entender que o solo e o subsolo são diferentes e que a lei dá tratamento
diferenciado para ambos.

Situações como estas são vivenciadas em todas as vezes que uma
industria mineraria descobre uma nova jazida e procura explorá-la para atender as
demandas do consumo humano.

O consumismo humano, a cada dia mais gera aumento de produção em
todos os níveis de organização do Estado. Dentre estes está a utilização dos
recursos minerais que a mãe Terra proporciona e a utilização inadequada destes
gera a degradação do solo e subsolo.

O solo é um conjunto de corpos naturais tridimensionais,
resultante da ação integrada do clima e organismos sobre o
material de origem, condicionado pelo relevo em diferentes
períodos de tempo, o qual apresenta características que
constituem a expressão dos processos e dos mecanismos
dominantes na sua formação.36

Os pesquisadores da ciência do solo conceituam-no como sendo a
epiderme das terras emersas. Nesse sentido, afirma Alain Ruellan e Victor O.
Targuliam:

O solo é a camada de terra móvel que recobre grande parte dos
continentes. É a epiderme das terras emersas, cuja profundidade
não excede alguns centímetros nas regiões montanhosas e
alguns metros nas planícies.37

A solução desses problemas exige uma análise integrada entre o solo e o
subsolo.

O uso e a administração dos recursos minerais depende da integração
simultânea das questões ambientais, sociais e econômicas, considerando,
principalmente, a utilização dos recursos minerais em face das reservas
ambientais, do desenvolvimento econômico, dos direitos dos povos indígenas e
comunidades locais, as áreas protegidas e os direitos da propriedade privada.
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Como a exploração dos recursos minerais depende do uso do solo é
necessário implementar planejamentos ambientais, através de um prévio estudo
de impacto ambiental, capazes de minimizar a desertificação.

O concessionário deve compensar o proprietário do solo, seja em nível de
participação nos lucros ou indenização pela área utilizada, segundo o art. 62 do
Código Minerário.

Uma questão que sempre vêm a tona quando falamos em exploração
mineral é quem é dono do solo também o é do subsolo? Este questionamento é
fruto das previsões do Código Civil de 1916 que estabeleceu uma propriedade
individualista e absoluta.

Antes do Código Civil de 2002, predominava no Brasil a idéia da
propriedade absoluta, inalienável e imprescritível, mas a partir da Lei nº 4.504/64
e, seu artigo 2º a idéia individualista deu origem a uma função social da
propriedade, ou seja a propriedade deve cumprir a sua função social que consiste
em: exploração dos recursos naturais, produtividade, bem estar e proteção do
trabalhador rural.

Essa Lei é um marco para a mudança na propriedade atual, tendo em vista
que atualmente ela já não é mais absoluta e sua garantia depende de uma função
social.

Por outro lado, a Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002, intitulado de Novo
Código Civil Brasileiro, em seus artigos 1.228 estabelece que a propriedade deve
cumprir sua função social e nos artigos 1230 e 1392 ao atribuir ao superficiário os
direitos exclusivos de aproveitamento dos recursos minerais. Tudo isto contribuiu

para que a doutrina e a legislação se tornassem pacíficas no sentido de admitir
que o proprietário do solo e do subsolo são diferentes.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 20 é taxativa ao determinar
que os recursos minerais são bens da União. O Código Minerário e CF
estabelecem a diferença entre solo e subsolo.

Mas o Código Minerário, ao tratar da exploração do subsolo, também
procurou proteger o superficiário, destinando a este uma porcentagem na
participação da exploração minerária.

Esta dicotomia entre propriedade do solo e propriedade do subsolo que
geralmente não são atribuídas ás mesmas pessoas. Preleciona o art. 20 da CF
que a propriedade do subsolo pertence a União. Assim sendo, a legislação
procurou estabelecer uma compatibilização entre o uso do solo e do subsolo sem
nenhum prejuízo às partes, respeitando os direitos do proprietário da terra.

Com vistas à ampliação do conhecimento do subsolo brasileiro, foram
retomados os trabalhos de levantamentos geológicos básicos (de uso múltiplo) e
estudos específicos enfatizando distritos mineiros prioritários, com enfoques
distintos entre a região amazônica e o restante do território nacional.

2 - Bens Públicos

Do conceito individualista que

vigorou com o Código Napoleão, onde

vinculava os velhos princípios romanistas, passou-se ao conceito social que, sem

negar o direito de propriedade, limita sua influência e subordina-a o direito ao
interesse público.

A ciência moderna tem se dedicado a defender os interesses da
coletividade em face dos direitos particulares. A propriedade tem que cumprir uma
função social; os contratos também, a doutrina jurídica já discute os direitos de
terceira geração, onde o bem comum prevalece sobre as demais vontades.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem consagra o princípio do
direito da propriedade privada, instrumento do Estado democrático de nossa
época, desde que assegure a todos os que trabalham a terra o acesso à sua
propriedade como elemento essencial da cidadania.

A propriedade das pessoas jurídicas de Direito Público interno, União,
Estados, Municípios, Distrito Federal etc, sobre os seus

bens

chama-se de

domínio patrimonial. Todos os bens que estão sujeitos a este domínio são bens
públicos.

A Lei 10.406/2002, também conhecida como Código Civil, em seu artigo 99
considera bens públicos os de uso comum do povo, os bens de uso especial e os
dominicais, patrimônio das pessoas jurídicas de direito público.

Observa-se que destino dos bens de domínio público e que justifica a
classificação, sendo que: os bens de uso comum do povo são aqueles em que
toda a sociedade tem livre acesso; os de uso especial a sociedade tem acesso
mas com restrições, tendo em vista que bem tem um destino especifico e para tal
deve ser utilizado.

O At. 20 da Constituição Federal dispõe que os recursos minerais são bens
públicos pertencentes à União.

Art. 20. São bens da União:
[...]
IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

Os recursos minerais se enquadram na terceira classificação, ou seja, bem
público de uso dominial, tendo em vista as previsões do parágrafo único do artigo
99 do Código Civil Brasileiro que dispõe que caso não haja lei em contrário, será
considerado bens dominiais aqueles que mesmo pertencente a pessoa jurídica de
direito público possui estrutura de direito privado.

Os bens patrimoniais ou dominicais são aqueles que fazem parte do
patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

Ocorre que, apesar da titularidade dos recursos minerais pertencerem a
União, muitas vezes quem utiliza estes bens são as pessoas físicas, através de
autorizações e concessões.

Maria Silvia Zanella di Pietro, em sua obra Direito Administrativo,38 expõe
que os bens públicos podem ser classificados considerando três sentidos: muito
amplo, quando utilizado para designar os bens que realmente pertencem às
pessoas jurídicas de Direito Público; em sentido menos amplo,

originado do

Direito Francês, utilizado para designar os bens afetados a uma finalidade de
interesse especial ou de uso comum do povo; e, em sentido restrito, é utilizado
para designar apenas os de uso comum do povo, este corresponde ao “demanio”
do direito italiano onde o titular é o povo e o poder público mero gestor.
38
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Neste sentido, a Constituição Federal brasileira, ao estabelecer que os
recursos minerais são bens públicos e posteriormente autoriza que outras pessoas
possam explorar estes recursos, demonstra que o Estado é um mero gestor dos
bens públicos.

A

Administração

Pública

tem

o

poder

de

gozar,

autorizando

administrativamente o uso do bem e percebendo o fruto destes. Também pode
dispor do bem quando este não está sendo utilizado para o fim a que se destina.

O artigo 17 da Lei nº 7.805-89 determina que: A realização de trabalhos de
pesquisa e lavras em áreas de conservação dependerá de prévia autorização do
órgão ambiental que as administre.

Este artigo deve ser observado em consonância com todo o ordenamento
constitucional estabelecido pela Carta de 1988, no qual a União realmente possui
os atributos de proprietária dos recursos minerais, mas, como administradora,
deve obedecer aos princípios da forma, finalidade, motivo e o poder de policia.

A defesa do meio ambiente representa uma ruptura com o egocentrismo
humano, tendo em vista que o uso comum do povo é reconhecido como essencial
à sadia qualidade de vida, podendo ser considerado como um dos direitos
humanos fundamentais, integrando assim os interesses da sociedade. Esta idéia
não é nova e consta do texto bíblico, livro de gênesis, que primeiro Deus fez a
terra e a natureza e depois o homem. Santo Tomás de Aquino vem a afirmar que
o homem é que foi feito para o meio e não o ambiente para o homem.

Com efeito, a busca do texto em resguardar o valor da dignidade
humana é redimensionada, na medida em que, enfaticamente,

privilegiada a temática dos direitos fundamentais. Constata-se
assim, uma nova topografia constitucional, na medida em que o
texto de 1988, em seus primeiros capítulos, apresenta avançada
Carta de direitos e garantias, elevando-os, inclusive, à cláusula
pétrea o que mais uma vez, revela a vontade constitucional de
39
priorizar os direitos e garantias fundamentais.

3 - A exploração dos Recursos Minerais em Bens Públicos

3.1 - Terrenos Indígenas

A história da colonização do Município de Mara Rosa corresponde à própria
história de colonização do Brasil, as características e os meios foram os mesmos
empregados para colonizar a própria colônia. O espaço territorial onde hoje está
situado o Município, no passado era povoado pelos índios. Apesar de que
atualmente no Município não é conhecido terrenos indígenas no local, mas em
Município vizinho, Minaçu,

a polêmica entre exploração mineral e terrenos

indígenas foi questão a ser solucionada.

A preocupação em tratar do assunto neste trabalho é em razão de que o
Município estudado possui vários litígios sobre a titularidade de propriedade de
imóveis rurais.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que pertencem a
União os recursos naturais e os terrenos indígenas. Mas estes últimos estão
afetados aos indígenas para atender as suas necessidades.

39

PIOVESAN,Flavia. Direitos Humanos e o direito Constitucional internacional. São Paulo: Max
Limonads, 1996. p.23

O grande problema que envolve os terrenos indígenas e os recursos
minerais é a definição do proprietário dos recursos minerais existentes nestes
terrenos.

Diante da situação, vários interesses de ordem política, social, econômica e
cultural devem ser considerados, tendo em vista que também são problemas do
Estado e de toda a coletividade. Apesar de que vários doutrinadores afirmam ser
privilegio da União explorar estes recursos em terrenos indígenas isto não
acontece, o que assistimos constantemente nos meios de informações é que
algumas

aldeias

indígenas

exploram

os

recursos

minerais

e a nossa

biodiversidade sem o devido controle do Poder Público.

Mas o Constituinte de 1988 ao dispor sobre o assunto no artigo 231,
parágrafo 3º afirma que:

O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficandolhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.

Várias ações foram protocoladas com o intuito de promover a atividade
mineraria em terrenos indígenas, ocorre que o Congresso Nacional ao sobrepesar
os interesses conflituosos fez prevalecer o interesse dos índios na execução das
atividades minerarias.

O próprio Senado Federal após a promulgação da Constituição Federal
vêm tentando elaborar uma Lei que esclarecesse a situação da mineração em
terras indígenas. O primeiro projeto

foi apresentado ao Senado pelo então

Senador Severo Gomes em 1989, este projeto de lei foi aprovado pelo Senado em
1990 e ao ser remetido a Câmara dos Deputados acabou sendo arquivado.

Em 1992 o Núcleo de Direitos Indígenas elaborou o Estatuto das
Sociedades Indígenas que resultou no projeto de Lei nº 2.057/91, este projeto
além de tratar da organização das sociedades indígenas e os direitos indígenas
destinou também um capitulo especifico ao exercício da atividade mineraria em
terrenos indígenas. Este projeto foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara
em 1994, mas sua tramitação encontra-se parado.

O projeto de lei 1.610/96 tramita na Câmara dos Deputados e versa
especificamente sobre a regulamentação da exploração e aproveitamento dos
recursos minerais em terrenos indígenas.

Diante desta adversidade o artigo 231 da CF estabelece que as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e imprescritíveis, o que
assegura uma posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios,
lagos e no que concerne ao extrativismo e aproveitamento dos recursos hídricos e
riquezas minerais depende de autorização do Congresso Nacional.

Fica a critério do Congresso Nacional decidir quem pode explorar os
recursos naturais em terrenos indígenas, através dos procedimentos específicos e
também obedecendo as previsões estabelecidos em leis especiais, tanto as de
proteção do índio e do meio ambiente quanto àquelas de proteção a ordem
econômica do país e as de direito minerário.

Observamos um retrocesso cultural, legal e histórico ao tratarmos da
relação índio e recursos minerais, vez que, este País inicialmente foi colonizado

por este povo e foram eles os guias dos Bandeirantes para que estes explorassem
os recursos minerais e hoje esta rica comunidade já não pode mais expor de seus
achados.

A Constituição veio permitir a exploração de recursos naturais por
terceiros mediante autorização do Congresso Nacional, conforme
artigo 49, XVI e artigo 231, parágrafo 3º e deixou em aberto a
possibilidade de utilização pela União, por motivo de relevante
interesse público, segundo o que dispuser a Lei Complementar.
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Nas Constituições anteriores não havia tais normas.

O último acontecimento em prol da defesa dos direitos indígenas foi um
encontro realizado na Amazônia, no último dia 02 de julho, onde discutiram
diretrizes e estratégias que garantam

aos índios o direito de usufruírem dos

Recursos Minerais existentes em suas terras.

Mesmo

reconhecendo a CF que os povos indígenas devem ser

preservados, também assim estabelece que a atividade mineraria em terras
indígenas deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Um impasse legislativo
que deve ser resolvido rápido, tendo em vista que, mesmo não havendo legislação
que trate minuciosamente sobre o assunto, as terras indígenas são objetos de
vários requerimentos para a exploração mineral.

A situação que se apresenta não é uma realidade atual do Município de
Mara Rosa, mas como já ocorreram casos em que os índios reclamavam seus
direitos sobre recursos minerais encontrados em suas terras, em Municípios
vizinhos, como é o caso de Minaçu, é que motivou acrescentar este item ao
presente trabalho.
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Tendo em vista que nos últimos anos empresas estatais e estrangeiras tem
protocolado requerimentos para a exploração de recursos minerais no Município
de Mara Rosa e que fazendas do Município enfrentam sérios problemas de
titularidade, questionados em juízo antecipa-se discutir o assunto.

3.2 - Parques e reservas ambientais

A Constituição Federal estabelece que constituem bens da União,
destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, motivadas pelas
razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis.

O objeto principal da existência destes parques está encolhido no caput
do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que estabelece ser os bens
ambientais de uso comum povo devendo ser preservados por todos, pessoas
jurídicas ou físicas, para o bem das presentes e futuras gerações, ou seja, a
preservação. Este é o objetivo destes parques, preservar a biodiversidade,
incluindo aí toda a forma de vida existente em determinado local, seja a fauna, a
flora e o próprio ser humano.

A Convenção para a Proteção da Flora e da Fauna e das Belezas
Panorâmicas Naturais dos Países da América em seu artigo 1º, parágrafo 1º
conceitua parques públicos como sendo:

Áreas estabelecidas para a conservação das belezas
panorâmicas naturais de flora e da fauna com características
nacionais, e das quais o público possa aproveitar, principalmente,
quando colocadas sob fiscalização oficial.

O artigo 1ºdo Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979, o então
conhecido dia da árvore conceitua Parques Nacionais da seguinte forma:

Consideram-se parques nacionais áreas geográficas extensas e
delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de
preservação
permanente,
submetidas
à
condição
de
inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.

O artigo 5º, alínea ‘a” da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 expõe que
objetivo principal da existência destes parques é fomentar

a recreação, a

educação e a pesquisa científica, desta forma, não são passíveis de exploração
mineral, conforme o parágrafo único do então citado dispositivo legal que assim
dispõe ser proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos
parques e reservas biológicas criadas pelo Poder Publico, na forma deste artigo.

Desta forma e com fulcro nos dispositivos legais observamos que a
exploração de recursos minerais não são permitidos nestas áreas.

Antes da aprovação de uma lei que cria uma reserva ambiental é realizado
todo um procedimento administrativo e judicial, se for o caso, com estudos de
impactos ambientais, com relatórios que são analisados pelo Congresso Nacional,
tudo de forma a dar publicidade para o ato, daí as restrições taxativas de não
permitirem a exploração dos recursos minerais nestas áreas.

O mesmo entendimento é utilizado para as reservas biológicas, também
conceituada pela Convenção de Washinghton como sendo uma área onde exista
condições primitivas naturais de flora, fauna, habitação e transporte e inexista
estradas para tráfegos de veículos. A mesma Convenção e a Lei 4.771-65
também são taxativas ao estabelecerem a proibição de exploração dos recursos
naturais nestas áreas.

O mesmo tratamento não é dado aos recursos naturais existentes nas
Estações Ecológicas, sendo que, a Lei 6.902-81 estabelece uma divisão
obrigatória de utilização em sua limitação territorial, sendo 10% da área
legalmente destinada às pesquisas ecológicas e 90% para preservação integral da
biodiversidade local.

Art. 2º. As estações ecológicas serão criadas pela União, Estados
e Municípios, em terras de seus domínios, definidos, no ato de
criação, seus limites geográficos e o órgão responsável pela sua
administração.
[...]
Art. 7º. As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem
usadas para fins diversos daqueles para os quais foram criadas.

No parágrafo 1º, alínea b, deste dispositivo legal está expresso a proibição
da exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais e mesmo que
não agrida a biota local, assim fica claro que é impedindo a exploração dos
recursos minerais nestas áreas. O tipo de pesquisa estabelecido pelo citado
diploma legal deve ser considerado para fins científicos ou outras atividades que
não coloquem em perigo a sobrevivência da biodiversidade integral existente nas
Estações Ecológicas.

O mesmo diploma legal, em seu artigo 9º ao estabelecer regras de
exploração das Áreas de Proteção Ambiental, expõe a necessidade de obedecer
aos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade,
sendo de competência do Poder Executivo a limitação ou proibição de:
implantação de indústrias potencialmente poluidoras capazes de afetar os
mananciais de água; a realização de obras de terraplanagem quando alterarem as
condições ecológicas do local; o exercício de atividades que provoquem erosão

ou assoreamento; e o exercício de atividades que ameacem extinguir espécies
raras da biodiversidade regional.

O bioma predominante no Município de Mara Rosa é o cerrado, rico em
frutos típicos do cerrado como é o caso da cagaita e da mangaba, animais
silvestres (onças – pintada, preta e vermelha, veados, tatus, tamanduás,
capivaras, paca, sucuri, macacos e jacarés), arvores de pequeno porte
contorcidos são alguns dos elementos encontrados nas fazendas dos Municípios.

Razão pela qual a legislação impõe a proteção de reservas ambientais para
proteger a própria biodiversidade local. Sobre estas reservas é que se observa os
maiores impactos negativos causados ao meio pela atividade mineraria.

Os cursos d’água existentes próximo as mineradoras que desenvolveram
suas atividades em Mara Rosa, hoje não existem mais ou sofrem com a
degradação ambiental. É o caso dos córregos do piqui torto, Araras e Rio do ouro,
que tiveram suas reservas permanentes destruídas.

Além das reservas permanentes que sofreram com as atividades minerarias
outro problema tem se apresentado, que é a exploração em morros, causando
sobre estes vários impactos, inclusive a destruição dos mesmos.

E sobre estes recursos naturais é que mais impacto as atividades
minerarias tem causado.

V - INDÚSTRIA MINERÁRIA E GARIMPAGEM

Ao falar em exploração mineral a idéia inicial que todos tem é de garimpo,
mas ocorre que devido a grande intensidade que este tipo de atividade vem sendo
densenvolvido no Estado de Goiás as técnicas rudimentares utilizadas
inicialmente através do garimpo não são suficientes para atender as demandas
que o mercado interno e externo exigem.

Os garimpos em Mara Rosa funcionaram até a exaustão do ouro de
aluvião, mas as pessoas que trabalhavam nos garimpos, então chamados,
garimpeiros possuíam denominação divergente daquela dada pelos artigos 70 e
71 do Código Minerário. Na verdade o que prevalece nos garimpos são idéias
capitalistas onde o homem é explorado pelo próprio homem.

O conceito dado pela legislação federal tem como principal objetivo
proteger os menos favorecidos, o trabalhador dos garimpos, aquele que labora e
procura o minério. Mas estes na verdade são trabalhadores daqueles que
realmente ficam com o minério e obtém lucro com a exploração deste. A
divergência estabelecida entre o conceito legal e a realidade dos garimpos
apresenta-se como a maior problemática dos garimpos. É necessário uma
reavaliação do conceito legal e uma tipificação clara das pessoas que atuam na
exploração mineral.

O artigo 10 da Lei nº 7.805/89 conceitua garimpagem como sendo:

a atividade de aproveitamento de substâncias minerais
garimpáveis, executadas no interior de áreas estabelecidas para
este fim, exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros,
autorizada a funcionar como empresa de mineração sob o regime
de permissão de lavra garimpeira.

A atividade mineraria exercida pelos garimpos não apresenta só problemas
sociais e sanitários, também causam impactos negativos ao meio ambiente
natural.

Uma das formas mais claras da devastação ambiental originária da
atividade mineraria é a conhecida área Yanomani. A Constituição da República
Federativa do Brasil em seu artigo 174 §§ 3º e 4º garantiu aos garimpeiros
prioridade na autorização ou concessão

para pesquisa ou lavra de minerais

garimpáveis nas áreas onde estivessem atuando, e o artigo 231, § 7º excepcionou
desta regra as terras indígenas, reafirmando a ilegalidade da exploração
garimpeira por não indígenas.

Os impactos causados pelos garimpos não é recente, faz parte da própria
história do Brasil. Em Mara Rosa a situação não é diferente da estabelecida no
cenário nacional, conforme o DNPM, neste Município, em 1981 foram registrados
11 garimpos sendo eles: Bussum, Barroso, Badê, São Bento, Chico de Assis,
Lambari, José Amorim, João Leme, Sorongo, Viúva e Nova Iguaçu.

A pobreza, a exploração do homem pelo próprio homem, desnível
considerável da distância entre a pobreza e a riqueza, prostituição, proliferação de
doenças, falta de infra-estrutura, crescimento desorganizado do ambiente urbano
e degradação ambiental, são alguns dos problemas gerados pelos garimpos.

A política mineral implícita do Governo Federal deu uma grande
ênfase aos garimpos até um passado relativamente recente

(1984). Os garimpos, principalmente aqueles de ouro, foram muito
estimulados, com a situação evoluindo para uma grave questão
social e política, cujo equacionamento ainda está por resolver. Os
reflexos desta política de garimpos em Goiás, como não poderia
deixar de ser, foram bastante intensos, com os seus componentes
sociais resultantes estando a criar graves repercussões na política
mineral goiana.41

No Município de Mara Rosa, os rios lambari, Crixás, córrego do ouro e
araras são exemplos de recursos hídricos que foram contaminados pelo uso do
mercúrio. O impacto ainda é sentido pela população de Mara Rosa, isto demonstra
que a exploração do ouro pela atividade garimpeira causa impactos negativos
diretos de difícil solução e que reflete também na saúde da população local.

Os impactos ao meio ambiente natural são causados além do uso do
mercúrio pela forma rudimentar utilizada para explorar a rocha, geralmente os
garimpeiros utilizam a escavação manual, equipamentos de terraplanagem ou de
desmonte hidráulico que causam danos diretos e afetam a biodiversidade local de
forma imediata.

Os princípios a serem obedecidos na atividade mineraria, estão esparsos
na legislação brasileira, sendo que a maioria, encontra fundamento na
Constituição Federal, na Legislação Mineral e principalmente na legislação
ambiental.

O beneficiamento é muito rudimentar e constitui a fase em que
se verifica a maior perda do bem mineral e que leva o garimpo a
ser considerado como uma atividade que malbarata a riqueza
mineral do país. Às atividades de cominuição são realizadas em
moinhos inadequados e aquelas, de concentração, em bicas
rifladas ou não,onde se verificam grandes perdas das partículas
mais finas do minério, complementadas pela apuração final do
concentrado obtido com bateamento.42
41
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Até a década de 80 a extração mineral através dos garimpos fazia parte da
economia do Município, no estágio atual, apresenta-se marcada pelas atividades
agrárias típicas, ou seja agricultura e pecuária. Estas características por si só, já
demonstra que a população local não está preparada para um processo de
industrialização autônomo. A industria mineraria é fruto das características
geológicas do Município, não dependendo para tanto de mão de obra local
qualificada como ocorre a na industrialização centro-periferia.

A partir do inicio dos anos 80 a atividade exploratória em Mara Rosa foi se
aperfeiçoando e com isso adaptando-se com as complexas situações geológicas
existentes no subsolo do Município. Tanto que atualmente as técnicas mais usuais
são: geoquímica e geofísica, que proporcionam a localização dos depósitos
minerais e uma maior efetividade na exploração.

O domínio destas técnicas ficam por conta das grandes indústrias de
exploração mineral, principalmente as estrangeiras que são as maiores
responsáveis pela produção aurífera no Município de Mara Rosa e região.

Verifica-se que a ação das empresas estrangeiras no contexto da
política mineral brasileira, tanto explicita como implícita, é muito
forte, produzindo intensos e nítidos reflexos no Estado de Goiás
que, de uma maneira global, sobrepõem-se sobre as demais
imagens produzidas pelas companhias privadas e estatais
nacionais, no conjunto da produção mineral estadual. Além disso,
como suas atuações no campo exploratório é muito intensa, a
imagem da empresa estrangeira no espelho da mineração goiana
fica bastante realçada em relação aquelas das empresas estatais
(que relativamente, pouco produzem mas que fazem muita
exploração mineral) e privadas nacionais (que, relativamente
muito produzem, mas que fazem pouca exploração mineral).43

As normas que regulam o código minerário, conceituam industria
mineraria como a atividade que abrange a pesquisa mineral, lavra, beneficiamento
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de minérios, bem como as atividades de distribuição, comercialização e consumo
de bens minerais.

Os instrumentos utilizados para a exploração mineral em grande escala,
pelas indústrias de beneficiamento de minérios são diferentes daqueles utilizados
pelos garimpos. O próprio minério a ser explorado já se apresenta com
características que a forma rudimentar de exploração não consegue beneficiá-lo.

No campo da exploração mineral o Estado de Goiás dispõe de
grande capacitação principalmente ao nível tecnológico. A ação
exploratória levada a efeito em grande intensidade em Goiás, a
partir do inicio da década de 70, tanto por empresas estatais
como privadas, criou uma real experiência neste campo, adaptada
às complexas situações geológicas verificadas neste Estado.44

A política mineral de reabertura ao capital estrangeiro e de reestruturação
dos órgãos e instrumentos para o desenvolvimento do setor já demonstra seus
efeitos, com a retomada do crescimento da produção. É bastante mencionar que
os investimentos em prospecção e pesquisa mineral no País. Em 1995 haviam
atingido 73 milhões de reais, em contraposição ao nível mínimo de R$ 45 milhões
registrado em 1991 e à média de R$ 50 milhões verificada nos últimos 5 anos, e
deverão atingir os 250 milhões de reais a partir de 1998.

Como políticas setoriais específicas, foram criados, em conjunto com a
iniciativa privada, o Programa Brasileiro para o Desenvolvimento do Setor de
Gemas e Metais Preciosos e o Programa Brasileiro para o Desenvolvimento do
Setor de Rochas Ornamentais. O objetivo é aumentar a contribuição desses dois
setores na geração de empregos, de renda e de divisas de exportação.
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No âmbito do Mercosul, o Ministério de Minas e Energia, através da
Secretaria de Minas e Metalurgia de seus órgãos e entidades vinculadas, vêm
dando forte ênfase ao desenvolvimento de estudos e projetos que facilitem o
intercâmbio de bens minerais e conhecimento científico e tecnológico entre os
Estados-Membros, de forma a aproveitar as complementaridades existentes em
seus setores minerais e fortalecer as operações comerciais desse bloco com o
resto do mundo.

1 – Impacto Ambiental da exploração mineral

O Estudo do Impacto ambiental é uma exigência da Constituição Federal,
previsto no artigo 225, inciso IV que estabelece que para a manutenção de um
ambiente ecologicamente equilibrado é necessário um estudo do impacto
provocado pela atividade a ser exercida.

Ao falar em Impacto Ambiental, logo se faz relação com qualquer alteração
impactante ao meio ambiente provocada por uma ação humana, voluntária ou
involuntária.
Os chamados Estudos do Impacto Ambiental têm o seu
aparecimento entre o final da década de 60 e o começo da
década de 70, nos Estados Unidos, com o National
Envirovenmental Protection Act (NEPA). Mencionada legislação
federal determinava a todas as instituições daquela federação a
obrigatoriedade de identificação e desenvolvimento de métodos e
procedimentos necessários à garantia de que certos valores
pudessem ser considerados quando da realização do mencionado
estudo, no que tange às características sócio-econômicas,
históricas, culturais ecológicas.45

Muitos autores utilizam o conceito de poluição ´revisto no artigo 3º da Lei
nº 6.938-81 para definir o impacto ambiental.
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A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente definiu a poluição
como sendo toda a degradação da qualidade ambiental apta a
prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criar
condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetar
desfavoravelmente à fauna e a flora; afetar as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente; lançar matéria ou energia em
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.46

O estudo do impacto ambiental da mineração em Mara Rosa tomou
dimensão na década de 80 por exigência do Banco

Mundial que exigia este

instrumento das atividades minerarias a serem financiadas e não por uma
legislação mineraria brasileira capaz de promover o desenvolvimento industrial e a
proteção ao meio ambiente, á saúde e a vida.

O Art. 17 da Agenda 21, resultado das discussões da Conferência das
Nações Unidas – ECO-92 estabelece:

O estudo do Impacto ambiental, compreendido como instrumento
nacional deve ser levado a efeito nos casos de atividades
propostas, que apresentem o risco de ter efeitos nocivos
importantes sobre o meio ambiente e que dependam da decisão
de autoridade nacional competente.

Estudando as atividades minerárias observa-se que é uma atividade
impactante tendo em vista que provoca alterações físicas, químicas e biológicas,
afetando a biodiversidade local e a qualidade dos recursos naturais. E, segundo a
Resolução CONAMA nº 01 de 1986 as atividades que afetam diretamente o meio
ambiente são consideradas impactantes.

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
46
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atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem: I – a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as
atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições
estéticas e sanitárias do Meio Ambiente; V – a qualidade dos
Recursos Ambientais.47

O próprio ato de exploração mineral, inevitavelmente acarreta danos
ambientais de várias ordens, principalmente no solo local.

Por outro lado, para instalar a indústria é necessário desmatar as áreas
onde serão desenvolvidas as atividades, incluindo aí as minas, as bancadas
estéreis, o local de deposição de rejeitos, usinas, e toda a infra-estrutura a ser
montada.

Estas

atividades

geralmente

são

realizadas

por

escavações,

rebaixamento de lençóis, construção de estradas e infra-estrutura para as áreas
de trabalhos.

Outra atividade impactante são as alterações dos padrões topográficos da
deposição de estéril e na abertura de cavas de exaustão.

2 – A Produção do ouro no Município de Mara Rosa

O Município de Mara Rosa –Go, situado ao norte do Estado é considerado,
atualmente a maior fonte aurífera do Estado. A exploração do ouro neste
Município até 1981 ainda era realizada através de atividades garimpeiras. Alguns
destes garimpos foram registrados junto ao DNPM (anexo nº 01).

A grande dificuldade encontrada é demonstrar a quantidade de ouro que já
fora extraído do Município, mas segundo Luiz Palacim e Maria Augusta S Moraes
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esta estimativa pode ser feita através da análise dos tributos pagos ao Estado em
função da exploração aurífera. Os autores citados utilizando os dados dos tributos
pagos a Coroa de Portugal, o quinto, chegaram a estimativa de que entre 1722 e
1822 em Goiás fora extraído 100 toneladas de ouro,sendo que em 1753 a
produção aurífera atingiu o seu apogeu produzindo 3.060 quilos e em 1822 a sua
decadência com apenas 20 quilos do mesmo minério.

Através destes dados é possível afirmar que Goiás ocupou e ainda ocupa
um lugar importante dentre os maiores produtores de ouro do Brasil, sendo que,
hoje o que predomina é a exploração por indústrias estrangeiras.

Sob o aspecto da geologia o subsolo do Município possui rochas que
enquadram-se no contacto do arco magmático neoproterozoico com intrusas
seqüências vulcano-sedimentar.

Os grãos de ouro apresentam-se na forma nativa, ouro puro (90 a
95%) com impurezas de Ag e traços de Cu e Fe. As
concentraçãos de ouro apresentam uma relação direta com
anomalias de Ag e Cu nas rochas graníticas e existem
importantes concentrações de Au na pirita, até 1%, como ouro
invisível, tanto no interior como fora das zonas de cisalhamento.
As mineralizações de ouro estudadas são interpretadas como
geneticamente relacionadas ao magmatismo granítico que
exerceu um papel fundamental na formação dos depósitos que,
entretanto, estão controlados por zonas de cisalhamento,
concomitantes ou ligeiramente posteriores às intrusões
graníticas.48

De acordo com as previsões do Projeto de Wilson Ribeiro Filho, titulado de
Projeto Pilar Mara Rosa, o crescimento da indústria de mineração no Município de
Mara Rosa ocorre principalmente por causa da forma de relevo, (terrenos
sedimentares) da região que proporcionam a existência de várias jazidas minerais
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e estas são tidas como resultados das camadas heterogêneas de terra. São as
inversões que precipitam os minerais próximos ou à superfície da crosta terrestre.
Minerais estes situados nas diversas zonas de constituição do globo terrestres.

Mara Rosa é rica em jazidas de cobre, ouro e prata, as empresas que se
instalam no Município

apresentam como objetivo lavrar e beneficiar estes

minérios, obtendo assim o produto final. Geralmente as indústrias são de Estados
estrangeiros, como ocorreu com a mineradora Marex que por um período
aproximado de doze anos explorou metais no Município e posteriormente só
modificou o nome fantasia passando de Marex para Jenipapo.

Hoje a mesma mineradora Jenipapo, volta ao Município com outra
denominação Amarillo Gold, filial da empresa Canadense WMC (Western
Mineration Corporation).

Diante desta realidade e pensando no futuro é que discussões acerca da
atividade mineraria devem ser fomentados, tendo em vista que no Norte de Goiás
a atividade passa por um momento vantajoso, com aumento na exportação e
conseqüente aumento na produtividade.

O Diretor Geral do DNPM Miguel Nery em 28.11.2006 ao proferir uma no II
Simpósio Nacional sobre Tungstênio, realizado na cidade de Currais Novos, no
estado de Rio Grande do Norte, afirmou que:

a Política Mineral do Governo Federal, ressaltando medidas
adotadas pelo país para atração de investimentos em mineração,
incluindo
a retomada dos levantamentos geológicos e
aerogeofisícos da CPRM, do processo de modernização da

gestão mineral o País atualmente em curso no DNPM, das ações
voltadas a formalização da atividade mineral.49

Visando dar maior esclarecimentos das atividades que almejam o Estudo
do Impacto Ambiental é que a Resolução CONAMA 237/97

determina a

obrigatoriedade deste instrumento para algumas atividades e aí inclui a extração e
o tratamento de minerais.

2.1 -

Elementos Constitutivos do Impacto Ambiental

Uma atividade é considerada impactante quando o empreendimento
apresenta alterações ambientais, sobre o meio físico e biológico. Geralmente o
impacto é caracterizado por variações que se caracterizam pela capacidade de
fornecer

elementos

qualitativos

e

quantitativos

mais

precisos

para

o

estabelecimento relativamente seguro do espaço.

Conhecer elementos impactantes de diferentes variáveis é de importância
fundamental em qualquer ramo do saber que trate de questões relacionadas ao
meio ambiente.
A pesquisa, o tipo de minério a viabilidade econômica, o mercado
e a tecnologia adequada são as principais etapas a serem
minuciosamente examinadas antes do início de qualquer tipo de
exploração.50

Através da mensuração dos diversos elementos de degradação ambiental é
possível realizar um diagnóstico do problema, isso faz parte da pesquisa mineral,
que deve ser desenvolvida

antes da instauração de uma indústria de

beneficiamento de produtos minerais.
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Para a análise de uma atividade é necessário uma equipe multidisciplinar,
com várias pessoas de saberes científicos diferenciados. Geralmente não é o
executor da obra aquele que realizará o E.I.A.; Ocorre nestes casos a contratação
de vários especialistas, é a equipe multidisciplinar, que tem por objetivo fornecer
bases técnicas-cientificas, apontando, através de um relatório os Impactos
Negativos, positivos e a viabilidade econômica da atividade a ser desenvolvida.

Os efeitos reversíveis e irreversíveis são apresentados na obra Perícia
Ambiental e Assistência Técnica do Coordenador Osmar Pires Martins Júnior:51

Projeto

Minas
de
Extração
observações

Impactos

de

Impactos de Efeitos

Efeitos Reversíveis

Irreversíveis

*poeira

*supressão de espaços

*Impacto sobre as vias
circulação
decorrente
transporte de material

de
do

*impacto à fauna silvestre e criação
de novos espaços

*Efeitos sobre a segurança

*poluição e contaminação do lençol
freático

*Efeitos sobre o turismo

*degradação do solo

*Efeitos
socioeconômicos
decorrentes da perda de espaço
para outras atividades

Pode ser anulado
Não
podem
se
com supressão da origem anulados pela ação humana
do efeito ou com a
reabilitação
do
local
original

TABELA: Efeitos decorrentes de extração de minério

2.1.1 – Magnitude
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A magnitude ambiental é um elemento que faz a estimativa do impacto, das
ações, dos fatores, do meio e do intervalo de tempo de duração da atividade
minerária.

Procura mensurar a grandeza absoluta do impacto e sua respectiva
alteração no meio ambiente. A intensidade das alterações ambientais dependem
das reações em cadeia aplicadas ao sistema pelo homem e, em segundo lugar,
pela suscetibilidade do próprio sistema.

Este elemento é extremamente importante porque expressa a medida de
gravidade da ação e da extensão, da periodicidade e da intensidade de um meio
afetado.

2.1.2 – Importância

Determina o grau de significação de um impacto ambiental em relação ao
meio afetado. É nesta fase que se procura estabelecer a área de influência direta
e indireta, por exemplo, os cursos d´àgua, considerada como setor de propagação
do impacto.

2.1.3 – Valorização

A valorização do impacto ambiental fundamenta-se nos princípios de que
as alterações do meio e suas correspondências podem ser resultados de fatores
impactantes quantificáveis e qualificáveis.

A valorização do Impacto liquido é o resultado da diferença entre
a valorização da qualidade ambiental sem projeto, que representa

a evolução tedencial prevista e a valoração com projeto, que
contém a previsão do estado alterado.52

De acordo com o tipo, a causa, a conseqüência e o valor do impacto é
possível determinar um valor positivo ou negativo, sendo que o Impacto positivo
ocorre quando a ação resulta na melhoria ou potencialização da qualidade ou
efeito de um determinado fator ambiental; e Impacto negativo ou adverso quando
da ação ou omissão resulta um dano a qualidade ou efeito de um determinado
fator ou parâmetro ambiental.

Por outro lado o titular da atividade que almeja utilizar o Estudo do Impacto
Ambiental, como instrumento para requerer licença, é responsável também pelo
custeio total das despesas necessárias para a realização do estudo.

2.1.4 – Ordem

Um impacto pode gerar vários efeitos e a cada um possui uma
denominação específica, sendo de: primeira ordem ou direto quando é resultado
imediato da ação; segunda ordem quando é parte de uma reação secundária ou
de enésima ordem.

2.1.5 – Localização

Quanto a localização o impacto ambiental pode ser local ou

regional,

ocorre o primeiro quando afeta as imediações de onde se originou; ou regional
quando o efeito se propaga por uma área além da originada.
52
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No estudo em questão observamos a importância deste elemento, tendo
em vista que a localização do material estéril (foto) resultante do beneficiamento
do minério ficou depositado no local, onde funcionava a mineradora de ouro em
Mara Rosa.

pilhas de rejeitos – Mineradora Jenipapo – Mara Rosa-Go, 05-2007

2.1.6 – Tempo

O tempo é um elemento que deve ser considerado para caracterizar um a
duração de um impacto. O lapso temporal determina o tempo do impacto podendo
este variar e ser classificado como: médio ou longo prazo.

O impacto temporário ocorre

quando

permanece por

determinado após a execução da ação e o permanente quando

um

tempo

um impacto

ocorre e os seus efeitos perduram pelo tempo.

Estes elementos são analisados de acordo com a pesquisa mineral
realizada no local onde se encontra a lavra.

A escala humana do tempo, os sistemas naturais parecem estáticos, mas
na verdade eles oscilam em torno de uma atividade.

É fato que a grande causadora de impactos ambientais são as indústrias de
mineração, mas os garimpos podem responder por uma parcela significativa de
danos ambientais.

3 - Distribuição dos Impactos Ambientais

É necessário conhecer a dimensão atingida pelo impacto como forma de
preservar o meio ambiente. Com a classificação das espécies, dos ecossistemas,
da biodiversidade, do grupo social e econômico facilita a correção ou a reparação
do dano.

A relação estabelecida entre a exploração mineral e o meio ambiente deve
ser analisada por uma abordagem sistêmica, levando em consideração a relação
entre a antroposfera (a esfera das atividades humanas), com as outras esferas
terrestres, que são a litosfera (rochas), a hidrosfera (água), a atmosfera (gases) e
a biosfera (vida).

O estudo do Impacto ambiental possibilita a escolha da melhor alternativa
para a implantação de um determinado projeto, compatibilizando-o ao meio
ambiente.

Sendo o Estudo do Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
Ambiental amplas análises técnicas acerca das alternativas e
também das conseqüências possíveis para implantação de uma
determinada atividade. 53

As operações realizadas para a extração de minério envolve vários
segmentos da sociedade civil e pública, já que o processo de industrialização
mineral está intimamente relacionado com melhoria no saneamento, habitação,
transporte, aumento de produtividade agrícola, aumento da renda per capita e
também o aumento populacional.

Aliás, o Estudo do Impacto Ambiental, embora tenha o objetivo de
orientar a decisão administrativa, não tem o condão de afastar o
dever da Administração Pública de verificar a fundamentação
desse estudo. O objetivo primordial desse instituto é possibilitar a
escolha da melhor alternativa para a implantação de um dado
projeto, com a compatibilização de todos os interesses envolvidos
e que seja favorável ao meio ambiente.54

Atualmente a população de Mara Rosa vivencia os graves problemas,
originados da exploração do ouro, desenvolvidas na década passada em seu
Município.

Dentre os impactos predomina o aumento da pobreza da população local,
fruto do crescimento demográfico e dos efeitos deste em vários segmentos. Hoje o
Município possui grande contingente populacional, não possui indústrias capazes
53
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de explorar a mão de obra existente, os problemas sanitários são grandes e o
Município ainda sofre com a recepção dos rejeitos da Mineradora Manacá,
localizada em Alto Horizonte, cidade vizinha.

O impacto ambiental advindo da exploração do ouro no Município ocorre,
principalmente pelos danos causados a saúde da população local conforme os
dados obtidos junto a

Secretaria Municipal de Saúde que demonstram a

quantidade de pessoas que procuraram a Secretaria com problemas pulmonares e
respiratórios, sendo destaque a calcificação pulmonar por pó de pedra.

Em relação ao meio ambiente natural é possível observar através de fotos
que o meio que deveria ser restaurado, principalmente com plantas originárias do
cerrado. O que observa-se é que o local fora abandonado.

3.1 - Impacto Econômico e Social

Atualmente com a divulgação do relatório da ONU e com o aquecimento
global o papel dos recursos minerais e das questões relacionadas à sua
exploração que já eram esquecidos ficaram ainda mais. Os recursos minerais são
escassos, assim como o seu conhecimento.

O geólogo Celso Ferraz da Universidade Estadual de Campinas ao tratar
sobre o problema da mineração afirma o seguinte:

Para se ter uma idéia, dos 105 elementos químicos conhecidos,
dos quais a grande maioria é produzida pela mineração, só um
chip de computador tem 60 deles. Os recursos minerais estão
associados a todos os eletrodomésticos, aos meios de transporte,

e à grande maioria dos utensílios que usamos, afirma. Desse
modo, estão também na maioria dos processos extrativos e
industriais atuais. 55

O objetivo desta pesquisa é demonstrar que as conseqüências das
atividades minerarias são inúmeras e geralmente os impactos são locais e não
são divulgados, utilizou-se o Município de Mara Rosa como exemplo para
demonstrar os impactos de uma mineradora. Neste sentido o biogeógrafo norteamericano Jared Diamond afirma que:

os recursos minerais estão associados a três dos doze graves
problemas ambientais com os quais o planeta convive na
atualidade. O despejo de produtos químicos no meio ambiente,
entre os quais estão os rejeitos de mineradoras; a dependência
de combustíveis.

Ao tratar dos rejeitos de mineradoras, Celso Ferraz diz que eles têm um
impacto pequeno em relação a outros existentes e afirma que: "os rejeitos de
mineradoras e de usinas metalúrgicas são, proporcionalmente, bem inferiores do
que os rejeitos de outras indústrias e resíduos urbanos".

Segundo o autor o maior problema estaria, na mineração ilegal, como no
caso do garimpo do ouro, que lança resíduos de mercúrio no meio ambiente.

Um outro problema é a poluição gerada pela atividade mineradora de
grandes empresas quando inexistia uma legislação reguladora, o que ainda
precisa ser aferido detalhadamente.

3.2 - Impacto Negativo das Minas de ouro
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Os impactos negativos ocorrem principalmente por vários tipos de poluição
que agridem diretamente ou indiretamente o meio ambiente, e conseqüentemente
o homem.

3.2.1- Poluição Hídrica

As atividades desenvolvidas na extração de minérios do subsolo podem
provocar alterações nos recursos hídricos devido aos procedimentos aí utilizados,
tais como: a lixiviação das pilhas de estéril; infiltração do cianeto no solo,
rompimento dos taludes das bacias e rejeitos.

Os recursos hídricos podem ser atingidos, principalmente, por
outros fatores: lixiviação das pilhas estéril; instabilização das
camadas de estéril; rompimento dos taludes das bacias de
56
rejeitos; infiltração e-percolação das bacias de rejeitos.

Para afirmar se o dano é reversível ou não é necessário considerar os
efeitos do dano causado. Sendo que, se o impacto for mais brando é possível
reverter, mas se o danos forem

maiores podem ser irreversíveis como o

lançamento de cianeto em uma corrente d’água ou o corte de árvores (sucupira
branca) para a instalação da mina. Mas, se os efeitos forem cumulativos, ou seja,
deriva de acúmulos de algumas substâncias ao longo do tempo, é mais difícil de
reparar este dano.

3.2.2-
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Poluição Atmosférica

MACHADO, ob. cit. p. 629 .

Para a extração do minério é necessário desmanchar a rocha, que
geralmente ocorre com o uso de explosivos, com esta ação começa o primeiro
impacto derivado da poeira fugitiva.

Esta poeira fugitiva que será lançada ao meio é derivada das seguintes
atuações na operação de perfuração de rocha, na utilização de explosivos, no
carregamento do minério e de estéril, no transporte até o seu destino, na
descarga, na operação de britagem.

A poluição do ar pode ser definida como presença de matéria ou
energia na atmosfera, de forma a torná-la imprópria, causar
prejuízos aos usos antrópicos, à saúde pública e ao ecossistema
natural. A exposição atmosférica é tão antiga quanto a exposição
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do ser humano ao fogo.

Outra forma de emissão de poeira na atmosfera está relacionada com a
montagem da infra-estrutura da indústria, que consiste no desmatamento,
decapeamento, atividades de terraplanagem, escavações; e após a indústria
montada a emissão de gazes está relacionada com a queima de combustíveis em
motores e máquinas, veículos e equipamentos e às denotações para desmonte de
rochas.

3.2.3- Poluição Sonora

Com o desenvolvimento das atividades minerárias vários ruídos e vibrações
são provocados o que acarreta a poluição sonora, que atinge diretamente o ser
humano. As principais fontes de ruídos e vibrações são as seguintes: circulação
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de veículos que transportam o minério e o material estéril; o uso de explosivos
utilizados para o desmonte das rochas; a perfuração das rochas que produz ruído
muito forte; e as instalações de beneficiamento do minério.

Nas instalações de beneficiamento do minério os ruídos são de alta
intensidade e causam um dano maior. Este se comparado à perfuração de rocha
causa um maior impacto negativo, devido o fato de ocorrer em um ambiente
fechado, ao contrário daquele que ocorre em um ambiente aberto e que o ruído
dissipa-se com maior facilidade e de forma mais rápida.

4 -Impacto Ambiental da exploração do ouro em Mara Rosa

Depois de várias denúncias anônimas realizadas junto a FEMAGO, um
grupo formado por: Roberto Freire,

Antonio Carlos Volpone, Bióloga Creusa

Lopes, do Departamento de Impacto ambiental da FEMAGO e a jornalista Silvia
Lacerda do Diário da Manhã, visitou o local onde funcionava a Mineradora
Jenipapo e aí levantaram os vários danos causados ao meio ambiente.

Dentre os problemas citaram: a falta de acondicionamento dos dejetos
contaminados por cianeto, arsênio entre outras substâncias letais, que foram
lançados em forma de

morros. Esses morros não podem ficar a céu aberto.

Segundo os pesquisadores já citados estes morros deveriam estar cobertos com
solo orgânico, para permitir o crescimento de gramínea e outras espécies. De
acordo com o técnico Roberto Freire, no plano de ações ambientais previsto para
ser executado pela mineradora, consta a obrigação de reflorestamento de cada
montanha de dejeto com plantio de aproximadamente 200 árvores nativas, que até
o momento ainda não foram plantadas.

O maior risco que se encontra é o rompimento da manta plástica de
polietileno, que é colocada entre os dejetos e o solo orgânico. Se isto acontecer, o
lençol freático da região, bem como os córregos e rios ficarão contaminados e a
água imprestável para o consumo. O cianeto, que é usado na extração do ouro e
está presente nos dejetos é extremamente tóxico, podendo matar por asfixia.

Um poço com aproximadamente 100 metros de profundidade, aberto com a
intenção de soterrar dejetos, foi deixado aberto. Denuncia Carlos Volpone que
“apesar de inerte, o lugar é uma bomba relógio, prestes a explodir e contaminar
todo o meio ambiente da região.”

A bióloga Creusa Lopes chamou a tenção para o crescimento de pés de
mamona próxima aos dejetos. A mamona, explicou: “costuma crescer junto ao
lixo tóxico. Provavelmente esta área está contaminada.”

Os granitos da cabeceira do Rio dos bois alojam uma série de
pequenos depósitos de ouro. Sob o aspecto da geologia regional,
estas rochas enquadram-se no contato do arco magmático neoproterozóico de Mara Rosa – Amaralina, intrusivas na Seqüência
Vulcano-sedimentar de Mara Rosa.58

Com a abertura da cava, para explorar o ouro neste local, várias pequenas
drenagens foram extintas ou seu curso mudado, o que provocou alteração no
comportamento hídrico de pequenos cursos d`água, (córrego Araras), inclusive
provocando a diminuição de sua vazão e até mesmo a sua eliminação, como
ocorreu com o chamado “córrego do piqui torto,” afluente do córrego Araras que
também foi danificado e asseroado.

58

ABDALLAH, ob. cit. p 1.

córrego do piqui torto, totalmente seco.

Quando os técnicos visitaram a mineradora, fizeram a previsão deste
impacto ocorrer. Vejamos o que comenta:

“Um pouco mais abaixo, pudemos ver o córrego das Araras que
abastece o Município e que já esteve ameaçado antes da
construção da barragem de decantação. Esta Construção impede
o asseroamento do canal do Araras e da contaminação de suas
aguas.”

Antonio Carlos Vieira Marques ao ser inquirido no Inquérito Policial de nº
324/99 da Delegacia de Polícia Civil de Mara Rosa afirma “que os tanques que
eram usados para colocar os dejetos de produtos químicos entre eles o cianeto e
o arsênio que são muitos perigosos estão a céu aberto, sendo que existem

tanques do tamanho de um campo de futebol e somente um está coberto. o
declarante considera o local como uma bomba a céu aberto”.

Outro impacto negativo identificado é que a impermeabilização de grandes
áreas, no período chuvoso, dificulta a infiltração das águas pluviais, provocando
também o aterramento e assoreamento.

No Fórum da Comarca de Mara Rosa, tramitam ações de reparação de
danos morais e materiais em desfavor da mineradora Jenipapo por danos
causados a alguns trabalhadores da usina.

Os autos de nº 1.252/98 da 2ª Vara Cível da Comarca de Mara Rosa,
versam sobre

um pedido de indenização de um trabalhador da mineradora

Jenipapo em face da indústria. O requerente afirma e confirma ter perdido o olfato
em decorrência de ter tido contato direto e indireto, com os produtos químicos
utilizados para purificação do ouro, tais como cianeto e chumbo.

No caso em questão o perito Dr. Iliam Cardoso dos Santos, CRM 1440-Go,
médico especialista em otorrinolaringologia ao ser questionado se a “utilização de
produtos químicos que se utilizava na fundição de ouro, tais como cianeto, soda,
zinco, chumbo etc, poderá ocasionar perda do olfato?”

responde da seguinte

forma:

As intoxicações por agentes externos são por demais conhecidos,
atingindo praticamente todos os setores do organismo humano.
De um modo geral vários fatores devem ser considerados. (...) Em
complemento a predisposição individual, o tempo de exposição ao
agente externo é também importante, estes indivíduos
apresentam limiates de tolerâncias inferiores aos indivíduos que
não apresentam a referida predisposição.59
59

Processo nº 1.252-98. vol 03 p. 481. Comarca Mara Rosa. 2º cível

O

caso

em

questão

foi

julgado

procedente

constatando-se

que

pericialmente que o manuseio dos produtos utilizados pelas indústrias minerarias
são nocivos à saúde.

4 – Responsabilidade Ambiental

Aquele que extrair recursos minerais sem obedecer às previsões legais
estabelecidas

para

estas

atividades

incorrem

em

responsabilidades

administrativas, ambientais e penais, independente uma da outra.

O Decreto-Lei nº 227/67, em seu artigo 63, impõe como sanções
administrativas: a advertência, a multa e a caducidade da autorização de pesquisa
mineral quando não compatibilizar os trabalhos de lavra garimpeira

com a

preservação do meio ambiente.

Também a Lei nº 7.805/89, em seu artigo 21 parágrafo único, determina
que “sem prejuízo da ação penal cabível, nos termos deste artigo, a extração
mineral realizada sem a competente permissão” “acarretará” a apreensão dos
maquinários. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, em seu artigo 225,
parágrafo 2º, também prevê que a pessoa, física ou jurídica, que explorar os
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com a solução exigida pelo órgão competente, na forma da lei.

No mesmo sentido, a Lei nº 7.805/89 estabelece que o titular de
autorização de pesquisa, de permissão de lavra garimpeira, de concessões de

lavra, de licenciamento ou de manifesto de mina responde pelos danos causados
ao meio ambiente. A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 55, expõe o seguinte:

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em
desacordo com a obtida:
Pena – detenção de seis meses a um ano e multa.
Parágrafo único – nas mesmas penas incorre quem deixa de
recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da
autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do
órgão competente.

Observa-se que, com o advento da Constituição Federal e da Lei dos
Crimes Ambientais, a preocupação em proteger a biodiversidade intensificou-se.
Tanto que, atualmente, aquele que causar dano com a exploração mineral pode
ser responsabilizado administrativa, civil, e penalmente.

CONCLUSÃO

O Município de Mara Rosa, Estado de Goiás foi escolhido, como objeto
desta pesquisa, tendo em vista que o subsolo local é rico em minério de ouro. E
tem marcado em sua história a exploração deste minério, primeiro de forma
rudimentar através de garimpos, depois através de grandes usinas mineradoras.
Em ambas atividades a população local sofreu e ainda sofre com os impactos
causados pela atividade, mas por falta de esclarecimentos através da educação
ambiental, capaz de proporcionar instrumentos capazes de evitar os impactos
negativos apresentados. Sem conhecer meios capazes de proteger o meio
ambiente local ficam a mercê dos impactos negativos acreditando que não tem
solução, que não adianta fazer nada que a situação não mudará.

Observa-se que a atividade mineraria do ouro é uma força econômica que
influencia a balança comercial, pois contribui diretamente com o Produto Interno
Brasileiro e provoca impactos, seja pela utilização de explosivos, cianeto e
mercúrio, produtos altamente tóxicos ou por lançar poeiras na atmosfera que
atingem grande parte da população.

Apesar disto a exploração destes recursos pertencentes à União, é
realizada por grupos específicos que controlam o mercado minerario brasileiro. As
atividades de mineração causam tantos impactos diretos como indiretos. Essas
atividades transformam o ambiente físico ou podem causar danos diretos à fauna,
à flora e à saúde humana.

Diante do que foi exposto e considerando a amplitude do estudo sobre a
atividade mineraria, concluí-se que a mineração já era realizada antes da
descoberta do Brasil de forma rudimentar. As previsões do Código Minerário
antigo, observa-se que a legislação, ao relacionar as atividades minerarias e
ambientais era ineficaz. Mas com o advento da CF a legislação ambiental passou
a exigir uma postura diferenciada das mineradoras, mesmo assim estas indústrias
não deixaram de poluir o meio.

Embora potencialmente comprovado a riqueza aurífera do subsolo de Mara
Rosa, o minério explorado no Município é enviado para fora do Estado, restando
somente os impactos negativos.

É portanto, imperativo que os empreendimentos futuros na região estejam
acompanhadas com um Relatório de Estudo do Impacto Ambiental que atenda às
expectativas ambientais, sanitárias, econômicas e sociais do Município. Para isto,
os estudos de monitoramento são necessários para amenizar futuros impactos. É
necessário que o DNPM adote protocolos rigorosos para a escolha de métodos de
exploração, incluindo, ai testes de operação de sistemas de lavra e controle da
biodiversidade local.

Os recursos minerais, como vimos, são bens pertencentes à União,
classificados em bens públicos estejam eles em solo ou subsolo, cabendo ao
particular os ressarcimentos pelos danos causados ao proprietário.

O Código Minerário conceitua jazida, minas, reservas minerais e depósitos.
Estabelece os critérios tributários e os valores a serem repassados ao Município.
O meio ambiente é um direito, que segundo o artigo 225 da Constituição Federal
de 1988, pertence a todos cabendo a coletividade e aos poderes públicos
defendê-lo para as presentes e futuras gerações.

Dos estudos feitos e da pesquisa realizada, não é difícil concluir que a
exploração do ouro causa impactos ambientais negativos e, apesar do Estudo de
Impacto Ambiental realizado, as ações nele propostas e as realizadas não se
completam, em Mara Rosa, não foram capazes de solucionar os problemas
gerados pela atividade.

A legislação ambiental, principalmente a Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605) é que estabelece critérios, capazes de penalizar aqueles que degradem o
meio ambiente, que deveriam

ser observados na atividade mineraria, mas a

legislação mineral atual é insuficiente para dirimir os problemas ambientais do
Município.

Os estudos realizados em sala de aula e as pesquisas de campo
proporcionaram a realização deste trabalho, onde se procurou demonstrar que o
meio ambiente e saúde são garantias constitucionais; são direitos que dizem
respeito a toda organização política do País e envolve todos os tipos de
atividades, mas que estão deteriorando em função da atividade mineraria
desenvolvida.
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