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1.0

INTRODUÇÃO

A exploração mineral faz presente hoje, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores
minerais do mundo. Esse grande potencial resulta na contínua abertura de minas por todo o
território nacional. A atividade mineira corresponde a cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB), e
emprega diretamente cerca de 100 mil pessoas e outras 500 mil estão ligadas indiretamente ao
setor. Apesar da prosperidade trazida pela exploração mineral, a atividade também acarreta em
consequências negativas para a área onde se encontram.
A atividade tem como seu malefício mais conhecido a degradação ambiental, mas esse tema não
será o enfoque central desse trabalho, e sim uma outra característica, a dependência econômica
gerada pela atividade e suas consequências. Esse processo é conhecido como &ldquo;enclave
econômico&rdquo; (1), e também pode ocorrer em áreas prioritariamente industriais.
Além da dependência econômica, a mineração apresenta outro fator negativo, a limitação de suas
atividades. Isso quer dizer que uma mina possui um tempo limite para sua exploração. O
esgotamento de uma jazida, quase sempre resulta em desemprego e subutilização da infraestrutura
implantada. Esses problemas, somados à degradação do meio ambiente, impactam o
desenvolvimento da região mineradora.
Esse cenário desolador pode ser evitado ou revertido, desde que a atividade mineradora seja
praticada de maneira consciente e planejada. Neste estudo serão analisados alguns casos de
iniciativas acertadas, realizadas em outros países e no Brasil.

2.0

METODOLOGIA

Para responder às questões levantadas, primeiro temos que entender a dinâmica das cidades
mineradoras e os problemas por elas enfrentados. Nesse intuito serão analisadas cidades
brasileiras com perfil minerador. A partir da análise dessas cidades serão diagnosticados os
problemas em comum identificados.
Além das cidades brasileiras, foram eleitas outras no exterior. Essas cidades apresentam históricos
similares aos das cidades brasileiras, porém mostraram soluções criativas para reverter seus
problemas em oportunidades de desenvolvimento.
Baseado no diagnóstico das cidades brasileiras analisadas, justapostas as soluções encontradas
pelas cidades do exterior, serão feitas propostas para a criação de cidades mineiras sustentáveis.
De maneira a complementar a temática discutida serão apresentadas a legislação vigente sobre a
atividade mineira e as atuais medidas tomadas para a recuperação das áreas de mineração do
Brasil.

3.0

ATIVIDADE MINERAL

3.1

DEFINIÇÃO

Em geral a mineração pode ser considerada uma atividade de extração de minerais que possuam

valor econômico. A atividade foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade e hoje ainda
apresenta extrema importância tendo em vista que fornece matéria prima base para a indústria.
Todos os produtos têm origem mineral, desde os mais simples aos mais complexos, cosméticos,
eletro-eletrônicos, meios de transporte e computadores, todos têm algum mineral como
matéria-prima.
A legislação brasileira faz referência a meio ambiente e a mineração na Lei n.º 6.938/1981, que
define o meio ambiente no inciso I do art. 3.º como &ldquo;o conjunto de condições, leis, influências
e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas&rdquo;. A mesma também menciona termos ligados à mineração, tais como a
recuperação de áreas degradadas e o princípio do poluidor-pagador, porém a deferida lei não
fornece a definição de mineração.

3.2

ATUAL CONTEXTUALIZAÇÃO DA MINERAÇÃO NO BRASIL

O Brasil apresenta grande potencial mineral, suas principais reservas são de o nióbio, minério de
ferro (segundo maior produtor mundial), tantalita, manganês, entre outros. Sendo um país
continente, apresenta, em seus mais de 8,5 milhões de km2, uma grande diversidade de terrenos e
formações geológicas que lhe conferem o status de possuir um dos maiores potenciais minerais do
mundo. Esta característica, internacionalmente reconhecida, é de certa forma refletida na
importância e na variedade da produção mineral brasileira, que tem grande destaque internacional:
o Brasil é um dos principais produtores de minerais do mundo e registra oficialmente a produção de
83 substâncias minerais diferentes, apesar de, até o momento, haver explorado
predominantemente depósitos superficiais e subaflorantes.
O potencial geológico do país é significativo, una vez que possuem a maior reserva mundial de
nióbio com 88,3% dos depósitos existentes; a segunda maior reserva do caulim com 14,1% dos
depósitos; a terceira maior reserva de bauxita com 12,2%; possui também a quinta maior reserva
de minero de ferro com 8,3% e a sexta maior de estanho com 7,5%. A mineração corresponde a
cerca de 3% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB).
Os empreendimentos minerais desenvolvem regiões desfavorecidas, muitas vezes tendo que
investir em infraestrutura e cria novos núcleos urbanos. A mão-de-obra empregada diretamente é
de cerca de 100 mil pessoas e outras 500 mil estão ligadas informalmente ao setor. A mineração é,
portanto, um setor de profunda importância para o país, pois, além do que já representa para a
economia atual, tem potencial de crescimento. Esse potencial se deve ao fato de que o país possui
importante depósito mineral ainda não explorado.
A produção brasileira de minério e ferro atinge aproximadamente 145 milhões de toneladas anuais,
das quais cerca de 70% se destinam ao mercado externo e correspondem a mais de 80% das
exportações minerais brasileiras. A Europa ocidental e o Japão são os principais compradores.
Além do ferro, o Brasil produz e exporta muitos outros minerais, com destaque para a bauxita, o
manganês e a cassiterita.
4.0

ESTUDOS DE CIDADES MINEIRAS DO BRASIL

4.1

ITABIRA &ndash; MINAS GERAIS

4.1.1

Localização

O Município de Itabira encontra-se no estado de Minas Gerais, à 111 km da capital Belo Horizonte.

Fazem parte do Município os distritos de Itabira, Ipoema e Senhora do Carmo. A população total é
de 105.159 (2007), em uma área de 1.305km2.
4.1.2

Contexto Atual

Itabira desenvolveu um grave problema econômico, toda a demanda de desenvolvimento foi
monopolizada pela mineração, o que acabou inibindo outros empreendedores e atividades
desvinculadas da matriz geradora de empregos. O resultado foi a situação de dependência
econômica que se implantou em Itabira, fazendo com que quase a totalidade do mercado de
trabalho dependesse da mineração.
Hoje, a mineração em Itabira representa de forma direta aproximadamente 80% do mercado de
trabalho e indiretamente 19%. A diversificação comercial deveria ter sido estimulada no momento
da entrada da mineradora na região. Agora, com o possível encerramento das atividades da Vale, a
cidade tem que se preparar para não prejudicar seu desenvolvimento econômico e a qualidade de
vida local.
A saída da empresa irá resultar na redução da oferta de trabalho local. Mesmo com as possíveis
diversificações econômicas, haverá grande redução das atividades e, consequentemente, haverá
perda de arrecadação municipal. A região tradicionalmente produtora de minério de ferro é o
município mineiro com maior arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) devido ás atividades da VALE. Ali, a empresa mantém uma das maiores
minas a céu aberto de minério de ferro do mundo. A mineração em Itabira emprega direta e
indiretamente cerca de 4 mil pessoas. A atividade rende uma receita de aproximadamente R$ 150
milhões anuais, 75% da arrecadação total do município. Em Itabira está a maior jazida de
esmeralda do Brasil, de propriedade da Belmont Mineradora.
A mineração alterou a paisagem de Itabira, dando novo perfil topográfico às serras agora
descaracterizadas. A questão da água também é séria, uma vez que a necessidade de rebaixar o
lençol freático cada vez que a mineração o atinge, comprometeu as nascentes existentes e o
abastecimento de água para a população, sem falar na poluição dos córregos e do solo causada
pela lavagem do minério.
Escavação em Itabira &ndash; Fonte: Arquivo Pessoal

Apesar da grande dependência econômica em relação à mineração, a cidade apresenta outras
atividades que têm como objetivo criar novas opções para o Município. Nesse intuito foi criada a

FUNCESI - Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, com cursos superiores em
diferentes áreas. Outra vocação que desponta é o turismo motivado pelo fato de Itabira ser a
cidade natal do poeta Carlos Drummond de Andrade. A idéia é criar um centro de estudo dedicado
às obras do autor. Neste sentido algumas ações já foram tomadas como a construção do Memorial
Carlos Drummond de Andrade projeto do Arquiteto Oscar Niemeyer, a concretização do museu de
Território &ldquo;Caminhos Drummondianos&rdquo; que são poemas colocados nos locais a que o
poeta faz referência em sua obra.
Em outra vertente busca-se o incremento do turismo ecológico já que Itabira com seus Distritos Senhora do Carmo e Ipoema - abrigam vários atrativos naturais com cachoeiras, matas,
corredeiras, tradições em culinária e artesanato, propiciando todo tipo de turismo de caráter
ecológico como trekking, canoagem, caminhadas, camping, etc. Essa mudança na economia da
cidade começa a ser notada através do crescimento do setor de serviços, apesar da indústria ser a
maior responsável pela economia local.
4.2
4.2.1

PARAUAPEBAS - PARÁ
Localização

Parauapebas está localizada no sudoeste do Estado do Pará, a 645 km da capital Belém. Com
cerca de 100 mil habitantes, a cidade é composta por pessoas vindas de diferentes partes do
Brasil. São maranhenses, goianos, tocantinenses, mineiros, gaúchos, paulistas, capixabas etc.
Todos migraram para a região em busca de trabalho, principalmente relacionado à mineração.
Cercado por serras de minério de ferro, o município abriga um dos maiores empreendimentos
minerais do mundo, o Projeto Carajás, desenvolvido pela Companhia Vale.
4.2.2

Contexto Atual

Hoje, a cidade apresenta um dos três maiores orçamentos do estado devido aos royalties e
impostos gerados pelas atividades da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em seu território,
porém o índice de pobreza é alto, 42,03%. Apesar de mais baixo que o índice médio do estado,
43,14%, está bem acima da média de outros estados, como Minas Gerais com 26%.
A economia do município baseia-se essencialmente na extração mineral.
A atividade mineradora de ferro, ouro e manganês é a mais forte da economia do município.
Pode-se verificar no gráfico abaixo (figura 26), que o PIB relacionada a indústria, nesse caso ligada
à mineração, é três vezes maior que o do setor de serviços, segundo no ranking da economia local.
O setor terciário, de comércio e serviços têm hoje contribuído fundamentalmente para a economia
do município. Há uma rede de lojas, farmácias, bares, bancos, hospitais, correios, salões de beleza,
transportes, bem extensa e diversificada, que contrata mão-de-obra de parte da população.
A economia informal é outro setor que tem crescido. Percebe-se o dinamismo acentuado das feiras
livres, assim como das bancas de vendas, dos mais diversos tipos de produtos, espalhadas por
parte da cidade. Nos últimos anos, Parauapebas está diversificando suas atividades econômicas,
possibilitando o crescimento do agronegócio, com a ênfase para a pecuária, de corte e leiteira, para
a fruticultura e produção de grãos, além da exploração da madeira de lei.
Área de mineração Parauapebas
Vista aérea Parauapebas

Fontes: arquivo pessoal e www.achetudoeregiao.com.br
O empreendimento bilionário instalado na região redesenhou parte expressiva da paisagem
amazônica, estimulou novas atividades econômicas, como a siderurgia, além de causar uma
reviravolta nas relações sociais e na vida da população da região. A implantação da Estrada de
Ferro Carajás, ligando Parauapebas (PA) a São Luís(MA), acarretou em várias mudanças da
região. A linha começou a operar em 1985, com 892km, no ano seguinte começou a funcionar o
trem de passageiros, com capacidade para 1.500 passageiros. Esse meio de transporte é o mais
usado pelas pessoas que se mudam para a cidade.
Estima-se que a cada semana chegam 50 famílias, resultando em um problema típico das grandes
metrópoles nacionais: o crescimento desordenado. A população atraída pela possibilidade de
emprego, em grande parte não é contratada, pois não possuem formação profissional e escolar
consistente. Essa população crescente e sem emprego, acarreta na ocupação da área de maneira
desordenada, em residências precárias e muitas vezes sem os serviços de água e esgoto, gerando
áreas de risco social.
A cidade vive hoje outro problema urbanístico, além de seu crescimento descontrolado sua
infraestrutura urbana não apresenta um bom padrão urbanístico e existe um déficit de serviços.
Parauapebas não atende a população de alta renda contratada para trabalhar na VALE. Para
reverter essa situação, a própria empresa desenvolveu um grande projeto de expansão da cidade
em uma área fora do centro. Também serão realizadas algumas melhorias nas as áreas já
urbanizadas, com a construção de equipamentos para a prática de esporte, áreas de lazer e
comercio.
O projeto Residencial Parauapebas será interligado ao centro por novos eixos viários e os
existentes receberão novo tratamento paisagístico. O novo bairro contará com mercado, teatro,
jardim botânico, capela ecumênica e um alto padrão urbanístico. As casas serão de quatro
tipologias, com alturas e cores variadas.
Apesar das melhorias que serão realizadas na parte já urbanizada, a construção de um
empreendimento de alto nível fora do centro da cidade aumentará a segregação social. A criação
de um novo espaço não resolverá os problemas atuais da área central, ao contrário, podem
potencializá-los

4.3

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS CIDADES ESTUDADAS

As cidades estudadas apresentam, ou apresentaram grande dependência econômica relativa à
mineração. A cidade de Itabira, por exemplo, vive hoje uma situação que é definida pelos
economistas como &ldquo;enclave econômico&rdquo;. Toda sua economia tem como base a
atividade mineira, uma vez que grande parte das pessoas que vivem ali trabalham direto ou
indiretamente no setor. Apesar de apresentar atividade comercial considerável, todo esse setor

funciona com capital proveniente da mineração. A mineração em Itabira emprega direta e
indiretamente cerca de 4 mil pessoas. A atividade rende uma receita de aproximadamente R$ 150
milhões anuais, 75% da arrecadação total do município. A possibilidade de encerramento da
atividade mineira, traz preocupação para a cidade e seus moradores.
A atividade mineira muitas vezes é desenvolvida em locais até então desabitados, sendo
necessária a construção de núcleos habitacionais e infraestrutura de transporte, além da
infraestrutura da mina. Nesses casos os maiores problemas acontecem com o encerramento da
atividade mineira, caso a cidade não tenha desenvolvido outras atividades econômicas ao longo da
existência da mina. A cidade então tem sua economia desfalcada e grande parte da população
migra. Gerando um quadro crítico em que a administração local não tem fundos para manter a
infraestrutura existente, uma vez que já não tem a arrecadação da mineração. A infraestrutura de
transporte de carga, como portos e ferrovias, fica subutilizada, encarecendo o transporte para a
região.
O início da atividade mineira resultou no aumento da população das cinco cidades. A cidade de
Parauapebas é um exemplo recente desse crescimento populacional acelerado, que resulta em
problemas para a cidade devido á falta de planejamento urbano. A cidade hoje apresenta
ocupações irregulares, falta de infraestrutura, malha viária desordenada, crescimento sem limites,
entre outros problemas. As cidades que crescem sem um plano global não têm como prever os
problemas e a administração local passa a apenas tentar sanar-los. Ou seja, o orçamento público
também é gasto de maneira desprogramada, não existindo um plano de metas e estratégias de
crescimento local.
A cidade de Parauapebas, assim como as demais, sofre com outra consequência da mineração, a
existência de uma população flutuante. A alta rotatividade na cidade dificulta um planejamento a
longo prazo. As pessoas viverem pouco tempo na cidade, sem criar vínculos com o local. Dessa
maneira grande parte do capital adquirido durante certo período de trabalho é transferido para
outras cidades. A chegada de uma nova população gera novas demandas a serem atendidas.
Muitas vezes as cidades não possuem infraestrutura e serviços para atender a essas
necessidades.
As cidades mineradoras muitas vezes sofrem consequências ambientais. A atividade mineira
quando praticada de maneira descontrolada pode causar danos ao meio ambiente. A cidade de
Itabira, por exemplo, teve sua paisagem natural alterada, com a remodelação de seu relevo. A
questão da água também é muito séria, a necessidade de rebaixar o lençol freático cada vez que a
mineração o atinge, comprometeu as nascentes existentes e o abastecimento de água para a
população. Existindo, ainda, o problema da poluição dos córregos e do solo causada pela lavagem
do minério.
Todos os problemas identificados, sendo eles a dependência econômica relativa à mineração, o
crescimento rápido e sem planejamento, a existência de uma população flutuante, o surgimento de
novas demandas a serem atendidas, e os impactos ambientais, podem ser evitados ou revertidos
em possibilidades de novas atividades econômicas. A mineração pode trazer transtornos para uma
região, porém se planejada e aliada a soluções criativas para contornar seus malefícios, promove o
desenvolvimento local e do país.

5.0

ESTUDO DE CASOS ANÁLOGOS NO MUNDO

5.1

ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA

Um bom exemplo de aproveitamento de espaço vinculado à necessidade local é o Estádio
Municipal de Braga, na cidade de Braga, em Portugal. Para a realização dos jogos da Euro 2004 a
cidade necessitava de um novo estádio. O terreno escolhido era o de uma antiga pedreira
desativada, póximo ao centro, na encosta Norte do Monte Castro, no Parque Desportivo de Dume.
O estádio foi construído em meio à rocha e sua estrutura é apoiada no granito em estado bruto.
Devido a sua localização e integração com o entorno, ele também é conhecido como &ldquo;A
Pedreira&rdquo;.
O projedo é do arquiteto Eduardo Souto de Moura, segudo ele, o estádio deveria ser uma escultura
integrada à paisagem, onde o espetáculo não é apenas o futebol, mas também, a paisagem que o
rodeia. O projeto foi realizado para ser como um anfiteatro romano, dando ao espectador os
melhores ângulos de visão da partida e do entorno. O projeto do estádio recebeu diversos prêmios,
dentre eles, o FAD de Arquitectura 2005 e o Prêmio Secil de Arquitectura 2004.

Vista aérea Estádio do Braga

Fonte: www.stadiumguide.com

5.2

ÓPERA DE DALHALLA

Dalhalla, na Suécia, é uma área de formação geológica rara, há mas de 350 milhões de anos foi
atingida por um meteorito, resultando em uma depressão onde se encontra o lago Siljan. Em 1940
foi implantada uma pedreira de calcário, que teve sua exploração encerrada em 1991, deixando ali
uma enorme cratera, sem um uso previsto.
No mesmo ano, o local foi visitado por uma cantora de ópera, Margareta Dellefors, que procurava
um local para realização de concertos ao ar livre na Suécia. A acústica do local se mostrou perfeita,
com 400m de comprimento por 175m de largura e 60m de profundidade, configurava um anfiteatro
natural. Em pouco tempo se iniciou as obras e em 1994 foi realizado o primeiro concerto. O
anfiteatro tem 4.000 assentos, sedia um festival de ópera durante o verão, além de ter constantes
apresentações teatrais e consertos.
A Ópera de Dalhalla é um espaço singular, em meio a um bosque que se abre em uma
impressionante cratera, com um lago de água verde junto ao palco. O empreendimento trouxe
vitalidade para indústria turística, atraindo 100.000 visitantes por ano.
Vistas ópera de Dalhalla

Fonte: www.dalhalla.se
5.3

PROJETO EDEN

O Projeto Eden pode ser descrito como um jardim global e é considerado a maior estufa do mundo.
Situado em Cornalles, na Igleterra, foi implantado em uma antiga área de exploração de caulim,
que funcionou por 170 anos. O encerramento das atividades mineiras e a diminuição da indústria
primária afetaram a economia local.
O idealizador do projeto é Tim Smith, que em 1994, teve a idéia de criar um espaço onde poderiam
ser vistas todas as flores do mundo. A escolha do terreno da antiga mina, além de revitalizar a área,
apresentava características importantes para o projeto, como estar voltado para o Sul e possuir
diferentes visadas para o mar. O terreno, com 50 hectares a 60 metros de profundidade,
apresentava altas declividades que foram suavizadas com grande movimentação de terras. O solo
estava inapropriado para o plantio, para reverter essa situação, foram criados 85.000 toneladas de
solo, composto de barro, areia, minerais e matéria orgânica.

Todo o projeto segue os princípios da sustentabilidade, com aproveitamento das águas da chuva,
produção de energia solar e todo o plantio foi feito a partir de sementes ou mudas que procedem de
jardins botânicos, sem a retirada de espécies do meio natural.
Área da mina antes da implantação do Projeto Éden.

Fonte: www.cornwall-calling.co.uk/eden/
Área da mina depois da implantação do Projeto Éden.

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/
O projeto Edén é uma das maiores atrações da Inglaterra, com suas estufas que cobrem uma área
aproximada de 23.000m2, abrigando inúmeras espécies vegetais provenientes da Amazônia,
África, Malásia, USA, do Mediterrâneo, Chile, Himalaia e Austrália, distribuídas em dois espaços
climatizados, criando respectivamente as atmosferas Úmida Tropical - representando um ambiente
de floresta tropical e Morno Temperado - simulando condições mediterrâneas. A maior das cúpulas
tem 100m de diâmetro e 45m de altura. O módulo hexagonal é capaz de variações adaptáveis na
topografia do terreno.
Vista aérea do Projeto Eden

5.4

CONCLUSÕES SOBRE AS EXPERIÊNCIAS NO EXTERIOR

As experiências estudadas mostram que problemas oriundos da mineração ou da indústria em
grande escala podem ser revertidos em possibilidades de desenvolvimento para o local. Todas as
propostas, além de revitalizar as áreas geraram novas atividades econômicas, que em sua maioria
valorizam o turismo. As especificidades de cada local foram valorizadas e divulgadas, promovendo
o local.
Existem diferentes perfis de cidades que apresentam atividade mineradora em seu território. Em
alguns casos, como já foi estudado, a mineração representa parte significativa na economia local e
foi fundamental na formação e desenvolvimento da cidade. Existem outras situações, em que a
mineração não é a atividade mais relevante do local, mas também traz consequencias diretas para
área circunvizinha e para a cidade como um todo. As áreas de minerão apresentam diferentes
possobilidades de uso futuro, podendo dar lugar a empreendimentos residências, culturais,
esportivos, comerciais e outros. Tudo depende das características da área, de sua localização e
das necessidades locais. Para exemplificar essa possibilidades, alguns exemplos serão expostos.
6.0

LEGISLAÇÃO, INSTRUMENTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS BRASILEIROS

Todo recurso mineral do subsolo pertence à União, que controla à exploração e o aproveitamento
do solo por meio do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). A autorização de
pesquisa é concedida a qualquer cidadão ou empresa que cumpra as exigências do Código de
Mineração, tem prazo de validade de três anos e pode ser renovada apenas uma vez. E abrange
todas as substâncias minerais, com exceção das nucleares, únicas que continuam sob monopólio
estatal.
Quando a pesquisa constata a existência de uma jazida com possibilidade de aproveitamento
econômico, apenas empresas mineradoras podem requerer a concessão de lavra, válida até a
exaustão da jazida. Os depósitos cuja lavra não exige pesquisa podem ser explorados com a
permissão de lavra garimpeira, dada a cidadãos brasileiros ou a cooperativas de garimpeiros
autorizadas a funcionar como empresa de mineração. Seu prazo é de cinco anos e pode ser
renovada.
Para substâncias minerais de utilização imediata na construção civil, como pedras, é exigido
apenas o licenciamento, concedido ao proprietário do solo ou a alguém autorizado por ele. O
proprietário da terra onde vai ser realizada uma pesquisa mineral tem direito a uma renda pela
ocupação do terreno (semelhante a um aluguel) e a uma indenização pelos danos causados à
propriedade. Durante o período de extração, além de receber a indenização pelos prejuízos da

exploração, ele tem direito a uma participação nos resultados, fixada em metade do valor devido
pelo minerador aos estados, Distrito Federal, municípios e órgãos da administração da União.
No Brasil existe uma lei especifica para regulamentação da atividade, porém não define claramente
os princípios e os objetivos definidores da recuperação e do monitoramento ambiental das áreas
degradadas por mineração, bem como não define de quem é a responsabilidade pela recuperação
de áreas mineiras degradadas, após o fechamento das minas.
Segundo a NRM nº 20, o Plano de Fechamento de Mina deve estar contemplado no Plano de
Aproveitamento Econômico da jazida - PAE, sendo que o DNPM poderá exigir sua apresentação,
na hipótese da mina não possuir o plano de fechamento, que será atualizado periodicamente, no
que couber, e estar disponível na mina para fiscalização.
Verifica-se, então, que o Plano de Fechamento exigido pelo DNPM prevê que as etapas de
desativação e fechamento de mina estão sendo consideradas desde o início do desenvolvimento
do seu projeto de implantação, permitindo a sua constante atualização e flexibilização, desde que
não se modifique a solução previamente aprovada pelo órgão ambiental competente para a
recuperação da área degradada pela mineração, prevista no EIA/RIMA, que ensejou a licença
ambiental da mina.
É recomendável que o órgão ambiental competente também tenha acesso ao Plano de
Fechamento de mina apresentado ao DNPM, para ter melhor controle ambiental da área minerada
em processo de recuperação, e, se for o caso, exigir a realização de outros trabalhos técnicos que
entenda necessários.
Entretanto, os trabalhos técnicos adicionais ao Plano de Fechamento exigido pelo órgão ambiental
devem se restringir às medidas de controle ambiental a serem implantadas na recuperação da área
degradada pela mineração, eis que a solução técnica para a recuperação do meio ambiente
degradado pela atividade de lavra e beneficiamento de minério na mina já foi aprovada no seu
licenciamento. Destarte, o órgão ambiental tem o poder de polícia para exigir o cumprimento das
medidas de controle ambiental das áreas mineradas a serem recuperadas pelo minerador, tendo a
fiscalização o dever de exigir a adequação das medidas de controle propostas no Plano de
Fechamento de mina aos critérios e padrões ambientais vigentes. (SOUZA op. cit).
7.0 EXEMPLOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA ATIVIDADE MINEIRA
NO BRASIL
7.1

PARQUE DAS MANGABEIRAS &ndash; BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

O Parque das Mangabeiras é a maior área verde da cidade de Belo Horizonte, com 337 hectares
de área de preservação ambiental. Porém nem sempre essa área foi protegida, no início da década
de sessenta instalou-se ali a FERRO BELO HORIZONTE S/A (FERROBEL), empresa mineradora
municipal, que explorava minério de ferro no Parque. A FERROBEL ocupava os espaços onde hoje
situam-se o estacionamento Sul, Praça de Eventos e Praça das Águas. Ainda hoje existe um
britador na Praça de Eventos, construído nesta ocasião.
Em 1966, foi criado o Parque das Mangabeiras, com finalidade de se preservar a reserva florestal
e dotá-la de área de recreação para a cidade. O projeto paisagístico do Parque foi elaborado por
Roberto Burle Marx e sua equipe. O Parque foi inaugurado em maio de 1982, sendo um local de
preservação e pesquisa ambiental aberto ao público. O espaço é habitado por mais de uma
centena e meia de espécies de aves. A mata é composta por diversas amostras da vegetação do
cerrado, fazendo parte da Serra do Curral. A paisagem verde está localizada a mais de mil metros
de altura, em um dos pontos mais altos de Belo Horizonte. O local conta com estrutura para lazer e

esportes, além de recantos naturais, quadras de peteca, tênis e poliesportivas, brinquedos e
atividades culturais. Vista da Praça das Águas e Plano geral do Parque das
Mangabeiras

Fontes: http://bh40graus.files.wordpress.com e www.pbh.gov.br/mangabeiras/natureza/hidro.htm

7.2

PARQUE DAS PEDREIRAS &ndash; CURITIBA, PARANÁ

A cidade de Curitiba possui 26 parques, apresentando um total de aproximadamente 81 milhões
de metros quadrados de área verde preservada. São 55 metros quadrados de área verde por
habitante, três vezes superior ao índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde, de 16
metros quadrados. O Parque das Pedreiras se destaca por ter sido uma pedreira, a João Grava,
que em 1992 foi revertida em parque.
O Parque das Pedreiras é também um centro cultural envolvido por lagos, cascatas e mata de
araucárias. Onde a arte humana encontra-se em harmonia com a arte da natureza, formando uma
paisagem singular. Lá estão a Ópera de Arame e o Espaço Cultural Paulo Leminski.
A Ópera de Arame é um teatro com capacidade para 2.400 espectadores, construído em estrutura
tubular e teto transparente. A Pedreira Paulo Leminski inclui um palco ao ar livre, que pode abrigar
grandes apresentações, e o Espaço Cultural Paulo Leminski, apresenta as obras, fotos e histórias
do poeta e intelectual.
Vista do Parque das Pedreiras e da Ópera de Arame.

Fonte: www.pbh.gov.br/mangabeiras/natureza/hidro.htm

8.0 PROPOSTAS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÕES PARA OS PROBLEMAS
GERADOS PELA ATIVIDADE MINEIRA
Apesar das cidades mineiras apresentarem muitas características em comum, principalmente às
relacionadas à economia, cada uma tem suas especificidades. A idéia principal desse trabalho não
é criar um modelo ideal de cidade mineira, mas idéias para que essas cidades sejam sustentáveis.
Um aspecto importante, porém pouco difundido em relação à mineração, é a participação dos
cidadãos sobre as decisões tomadas a respeito da atividade. A população de ser informada sobre
as possibilidades e consequências relacionadas à exploração mineral.Todos devem ter a
consciência de que a atividade traz prosperidade, mas também, traz problemas se não for
planejada. A implantação de uma mina deve ser feita mediante a um plano de desenvolvimento
local e de estudos sobre os possíveis impactos gerados pela atividade.
Para a elaboração de um plano estratégico deve-se levar em conta não só a cidade onde a mina
será implantada, e sim toda a região. É preciso dimensionar a área de impacto do empreendimento.
Devem ser analisados os serviços existentes nas cidades vizinhas e paralelamente identificar-los
serviços que serão necessários, tendo em vista que a nova atividade trará novas demandas de
serviços e infraestrutura para a cidade. A partir dessas informações deve-se criar um plano
estratégico para incentivo e implantação dessa demanda. Assim a cidade sede da mineradora
reduzirá os investimentos em serviços já existentes na região e investirá apenas nos realmente
necessários. Esses serviços serão usados não só pela cidade mineradora, más por toda a região.
Assim é criada uma rede de cidades, em que uma usufrui dos serviços da outra, sem uma
competição direta pelo mesmo mercado.
As cidades necessitam planejar, também, seu crescimento, que muitas vezes ocorre de maneira
repentina. Fazem-se necessários planos e diretrizes de controle para abrigar uma população
crescente.
A atividade mineira deve ser integrada às demais atividades econômicas locais. Uma possibilidade
de integração é o aproveitamento do produto da mina como matéria-prima para a produção local,
indo desde produtos industrializados à artesanais. Outra possibilidade é a criação de centros de
ensino voltados para a mineração e aos demais campos do saber vinculados a mesma. A mina
seria também um espaço de estudo e pesquisa para desenvolver técnicas de mineração mais
limpas e seguras, tornando a atividade mais sustentável.
A cidade que é criada por causa de uma mina de grande porte ou a que passa a abrigá-la, num
primeiro momento apresenta desenvolvimento econômico, porém essa prosperidade pode ter fim
com o fechamento da mina. Em média as minas apresentam produtividade de quarenta anos, por

isso a necessidade planejar o futuro da economia local e até mesmo regional. Outras atividades
devem ser desenvolvidas para evitar a dependência econômica em relação à atividade mineira.
O fechamento da mina deve ser planejado não só visando a economia mas também para planejar
qual será o futuro uso da área de mineração e da infraestrutura por ela criada. Existe locais onde a
mineração adquiriu caráter histórico, fazendo parte da formação do local. Nesses casos deve-se
buscar não apagar essa memória, más sim associá-la a novos usos e atividades. Nas áreas de
mineração recente a infraestrutura da mina deve ser utilizada por novas atividades. Em algumas
casos a área da mina pode ser aproveitada como terreno para a expansão da cidade ou ainda para
a construção de um equipamento necessário a cidade.
O principal aspecto a ser desenvolvido na mineração é a sustentabilidade, ambiental e
econômica.Dessa maneira a atividade que ainda hoje é vista como predatória, passará a ter seu
real valor reconhecido.
9.0

CONCLUSÕES

A atividade mineira representa um grande potencial de desenvolvimento para as cidades, desde
que essa seja planejada. Ao analisarmos a evolução da cidade de Itabira, vemos que existe um
grande desenvolvimento com o início da atividade e certa depressão com o fim da mesma. Durante
o funcionamento da mina a cidade deve explorar melhor esse potencial, como por exemplo, criando
centros de estudos especializados, gerando uma mão de obra especializada local. Tornar a
atividade mineira pública, realizando visitas às minas, de maneira que a população local não a veja
apenas como uma atividade predatória, mais sim necessária para o desenvolvimento local.
A instalação de uma mina quase sempre gera novos eixos de transporte, que devem ser
explorados por outras atividades econômicas locais. Criando uma nova rede de serviço entre as
cidades vizinhas. Aproveitamento da matéria prima não utilizada pela atividade mineira, tornando a
atividade mais sustentável.
Todas as minas têm um prazo para a realização de sua atividade, seja pelo fim da matéria prima
explorada ou pelo grande encarecimento para exploração desta. O fechamento da mina deve ser
planejado com antecedência, criando alternativas para a manutenção da infraestrutura gerada. Os
exemplos estudados dos casos mostram que alternativas criativas fazem com que as cidades
mineiras tenham melhores perspectivas futuras.
São inúmeros os aproveitamentos sociais e ambientais em uma mina desativada. Fechamento de
mina não engloba apenas os aspectos físicos e minerais. A preocupação com a comunidade e o
futuro da área minerada também é uma constante. Antes da abertura da mina, devem ser
consideradas as futuras medidas de recuperação da área (foco ambiental), a recolocação da
mão-de-obra no mercado de trabalho (foco social), e o futuro da economia local (foco econômico),
além de outras variantes. Assim deve-se tratar de maneira conjugada os aspectos econômicos,
sociais e ambientais para construir um futuro sustentável para a mineração.
Na recuperação da área da mina deve-se considerar o fechamento da empresa, a recuperação da
parte geotécnica e a busca por novo uso para o local (uso social e ambiental) para onde operava a
mina. Atualmente um problema que existe no Brasil é a falta de esclarecimentos na Legislaçao de
quem e quais são as responsabilidades sobre o fechamento da mina.
A mineração é uma atividade de extrema importância para o crescimento do país, porém deve ser
praticada seguindo regras rígidas e claras para que seja uma atividade sustentável.

10.0
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