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I - INTRODUÇJ\0
Muito embora a maioria das pessoas considere a po
luição e a agressão ambiental como fenômenos recentes, nã
verdade, a humanidade já convive com esses problemas a mui
to tempo. Georgious Agrícola, em seu livro "De Re Metalli
ca" escrito em 1556, apresenta interessante relate accrcã
dos incômodos ambientais causados pela mineração em países
como Alemanha e Itália . Na Inglaterra do século XIV já se
registravam debates sobre o uso indiscriminaco do carvão e
do seu caráter poluidor e nocivo à saúde.
Os problemas relacionados com a proteção
ambien
tal cresceram de intensidade na Europa, durante o
séculÕ
XIX, sobretudo na Inglaterra e Alemanha, onde o desenvolvi
mento industrial requeria a extração e transformação
de
grandes volumes de bens primários. Na Alemanha, os proble
mas oriundos da mineração de carvão e da implantação de ig
dústrias siderúrgicas, no Vale do Ruhr, são bem ilustrati
vos dos incômodos ambientais gerados pelo progresso econõ
mico, naquele período . Efeitos semelhantes estiveram pre
sentes no início da industrialização norte - ame ricana, c.lbcn
do eestacar, entretanto, _que minimizadas pela dimensão do País
pela capacidade do meio ambiente em assimilar parte desses
efeitos.

c

Não obstante esses exemplos,ressalte-se que,
so
mente neste século, principalmente apôs a Segunda
Grande
Guerra, a questão ecolôgica ganhou maior notoriedade.
O
crescimento acentuado da produção e do consumo verificado
no Pôs-Guerra tem pressionado de forma adversa o ambiente
natural. O aumento exponencial no uso dos recursos
nat~
rais e materiais, durante esse período, conduziu a um
au
mento na degradação ambiental e, por conseguinte, a uma dete
rioração da qualidade de vida .
Esse cenário parece ser dominado por duas
contrárias:

forças

. crescimento no consumo de determinados bens
e
serviços inere ntes ao estilo de vida contemporâneo, condu
zindo a um declínio na qualidade do meio ambiente;
. simultâneo aumento geral no bem-estar econômico
e no nível de conscientização popular, conduzindo a
uma
maior demanda pela preservação ambient~t.
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II - CARACTERIZAÇÃO

T~CNICA

DOS INC0MODOS AMBIENTAIS

Os gastos relacionados com a proteção do meio arn
biente vêr, grada ti vame nte, se configurando corno um dos prin
cipais fatores na escolha da localização de pro2etos indu~
triais . No caso de processos cujos efluentes sao conside
r~dos poluidores,a localização não será ditada
tão sornen
te pela análise dos aspectos tradicionais: existência de
infra-estrutura, disponibilidade de insurnos, proximidade do
mercado, etc.
Os investimentos e custos associados
às
operações de prevenção e controle da poluição e
restaura
çao ambiental poderao condicionar decisivamente a escolha
da localização. Para a mineração, no entanto, face à sua
rigidez locacional, não há alternativa e os conflitos
se
rão inevitáveis, caso as jazidas se si"tuern próximas aos cen
tros urbanos ou a outros recursos naturais considerados , ã
êpoca e local, de interesse pela sociedade. Esses confli
tos decorrem , basicamente, da própria natureza da
indús
tria de mineração: os bens minerais são partes integranteS
do ccosistcrna, sendo impossivel extrair , processar e
uti
lizar esses bens sem causar algum tipo de distúrbio
no
meio ambiente. Nesses termos, mesmo na presença de
medi
das de prevenção, controle e restauração julgadas
aceit~
veis, pode rão ser gerados inúmeros incómodos,
manifestos
sob a forma de: erosão, poluição da água e do ar, poluição
sonora, vibrações de solo , emissão de ondas de choque, a!
teração de paisagem, desmatarnento etc.
A mineração, face às suas peculiaridades,
afeta
3 (três) componentes básicos do meio ambiente (terra ,
água e ar) com uma intensidade e diversidade de efeitos v~
viadas . Dentre os principais condicionantes desses
impa~
tos , merecem destaque: mêtodos de extração e
bcnefici~
mente empregados, proximidade de centros urbanos , topogra
fia , condições climáticas, proximidade de outros recursos
naturais etc . Todos esses fatores estão
interrelaciona
dos , podendo influenciar direta ou indiretamcnle a qualid~
de do meio ambiente.
o~

Hétodos de extração e beneficiamento - um
dos
principais impactos da evolução tecnológica sobre a rniner~
ção foi o aumento na escala de operações. Esse aumento na
escala das operações, alêrn de motivado pela crescente _ d~
manda por bens minerais, objetivou compensar
a tendencia
para se trabalhar minérios mais pobres, implicando na
e~
tração, manuseio e beneficiamento de volumes crescentes de
rocha. A mineração de cobre, por exemplo, reflete o triun
fo da tecnologia, na medida em que atualmente excetuan
do-se outros aspectos -minérios com menos de 0,5% de
co
bre contido estão incluidos na categoria de reservas.
Es
se aumento nas reservas foj acompanhado por urna
maior
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participação das grandes minerações a céu aberto na ofer
ta de cobre , cobrindo grandes áreas , movimentando maiores
tonelagens de material e gerando maiores quantidades
de
rejeito. Em jazidas com teor mínimo economicamente 1,1vrá
vel de 0,5% de cobre contido, considerando o capeamento~
a relação estéril/minério e os níveis de recuperação nas
várias fases, pode ser necessário manipular mais de
500
toneladas de material para produzir 1 de cobre .
Complexos mineiros dessa magnitude, indubitavcl
mente, são responsáveis por sérias agressões ao meio ambi
ente. Além das profundas marcas no solo oriundas dos tra
balhos de escavação, existe a necessidade de manipular
estocar grande quantidade de material (capeamento e reje~
to sob a forma
sólida ou de lama) . A d i spos i ção de r~
jeitos apresenta problemas os mais diversos , destacan2ose : possibilidade de contaminação do lençol freático,
e~
terilização do solo, poluição hídrica oriunda da descarga
da água usada no tratame nto, lixiviação da pi lha de esta
cagem de rejeitas, etc .

e

. Proximidade de centros urbanos - A extensão pe
la qual qualquer impacto ambie ntal pode ser
considerado
mais ou menos grave é função do número de pessoas afct~
das. A título ilustrativo pode-se citar os incómodos am
bientais gerados pela produção de brita na Região Hetrop9:
litana do Rio de Janeiro- RMRJ.
No caso particular dessa indús tria , os depósitos
que vêm sendo trabalhados estão ,via de regra,cercados pe
lo assentamento urbano, dando origem a uma série de
con
flitos entre a indústria e a população circunvizinha , fru
to dos incómodos ambientais gerados : poluição do ar e so
nora, emis são de ondas de choque, vi~rações, desmatamentoetc. Essa proximidade com a populaçao e oriunda de 2 as
pectos básicos :
- o maior mercado para brita são os projetas de
e obras públicas e a grande maioria desses pro
jetos e empreendida na RMRJ;

habita~ão

- as características básicas da bri ta como produ
to - alto peso , volume e baixo valor uni tário requerem
que as operações de lavra sejam realizadas próximas
do
mercado consumidor .
A extração de brita na RMRJ agride, também,
o
meio ambiente em termos visuais. A extensão em que
cada
uma das pedreiras é visível depende principalmente do ta
manha e localização da operação e da n ature za da topogr~
fia circunvizinha.
A

ag~~ão

visual é condicionada preponderantemente
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pelo grau de visibilidade e pelas características físicas ,
estéticas e naturais do ambiente ao redor, o que em certa
medida encerra valores subjetivos. As dificuldades para
estabelecimento de padrões e critérios de quantificação e
avaliação, de aceitação geral, são muito grandes, fazendo
com que na prática cada situação seja tratada isola~te .
Por outro lado, no que concerne à poluição sono
ra, emissões de ondas de choque e vibrações de solo,
es
ses efeitos podem ser prontamente quantificados e e m con
traste com a agressão visual facilmente avaliados. Basicã
mente esses incómodos ambientais estão relacionados com ã
operação de desmonte, dependendo preponderantemente OC6 s~
guintes fatores : intensidade, frequência, duração,
hora
do dia e características locacionais (inclusive nível de
sensibilidade popular) .
Topografia - A natureza topográfica da região,
bem como o posicionamento da mina nesse contexto são
as
pectos dos mais importantes.
As operações de desmonte a ceu aberto em
terre
nos acidentados, em geral, oneram a sociedade, colina a~ai
xo e rio abaixo, a partir da localização da mina,
com
ónus resultante da enxurrada de detritos, erosão ,
drena
gem de ácidos e te .
. condições Climáticas - Os índices pluviométri
cos , a temperatura, a umidade, as correntes de vento
outros fatores climáticos exercem importantes influências
nos mecanismos pelos quais a poluição afeta o meio ambien
te.

e

. Proximidade com outros Recursos Naturais - Em
inúmeras oportunidades;a mineração é conflitante com
o
aproveitamento e/ou conservação de outros recursos
nat~
rais . A existência de usos alternativos,ãreas de lazer ,
parques nacionais, áreas propícias ao cultivo agrícola
lugares históricos etc. ~rem que as decisões
relati
vas ao aproveitamento desses recursos sejam baseadas
em
análise ampla e integrada dos projetos, objetivando, sem
pre que possível, o uso múltiplo dos recursos, numa solu
ção de compromisso entre os seus aproveitamentos. Na hi
pótese de aproveitamentos mutuamente exclusivos, somente
uma avaliação social (análise cus to/benefício) poderá ele
ger a melhor alternativa para a sociedade.
Com b ase no exposto anteriormente, embora consi
dere-se a mineração uma indústria agressora do meio amb~
ente , é oportuno ressaltar que a maioria desses incómodos
ambientais é passível de controle, senão total, pelo
me
nos em níveis considerados satisfatórios. Nesse sentido~
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hoje em dia, agências govern amentais de inúmeros
países
desenvolvem ações objetivando garantir uma maior eficiên
cia, por parte das empresas de mineração , no trato
dos
problem~3 de meio ambiente.
No que concerne à poluição da água, a recircula
ção e a clarificação da água usada nas operações de trata
menta estão difundidas. Nas modernas operações de lavagem
de carvão, por exemplo, essa técnica é usada como expedi
ente para reduzir a demanda por água adicional, minimizar
a poluição hídrica e possibilitar a recuperação de finos.
Significativos avanços na restauração de sítios
minerados , vêm ocorrendo . A técni ca mais usada tem sido
a r evegetação . Métodos de neutralização da acidez dos r~
jeitos, usados no aterro de certas áreas , poss i bilitam o
replantio destas.
Sistemas de controle de fluxo da água são implan
tos, objetivando minimizar a poluição o ri unda da lixiviã
ção dos e stoques de rejeitas com alto teor de enxofre . minera
A possibilidade de recuperação de áreas
das é uma r ealidade . Estão sendo empregados modelos
de
uso seq&encial da t erra,opje ti vando o aproveitamento fut~
ro dessas áreas por outras atividades econômicas . As al
ternativas potenciais são várias , merecendo desta::joo:
verdes e de lazer, loteamentos , áreas agrícolas e
indus
triais, etc.

áreas

Atualmente , na Região ~1etropoli tana de são Paulo
tendo em vista os inúmeros incõmodos ambientais impostos
à sociedade pela indústria de brita e considerando o cus
to da brita oriunda de fontes alternativas de suprimento·:
j~ se cogita a implantação de métodos de extração
subter
raneos.

I

Finalmente, os incômodos ambientais gerados pela
mineração p odem ser minimizados ou reparados, mas impl!
cam em investimentos e custos operacionais mais
altos .
Fica claro, portanto , que diferentes graus de proteção ~
biental podem ser alcançacos,cada um associ a do a um dife
rente nível de custo .
Nesse sentido, embora padrÕes exi
gentes e sofisticados de proteção arrbiental !_X)Ssam ser inpla:!l
tados, está implíci t o um elevado custo de
oportunidade
social, o qual deverá ser confrontado com as demais neces
sidades de alocação de recursos da sociedade.
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III - O SISTEAA DE MERCADO E A PROTEÇÃO AMBIENTAL
Existem aspectos no nosso sistema económico, que
facilitam o abuso com que são utilizados os bens
ambientais. A compreensão da natureza desses aspectos é
funda
mental para se avaliar as limitações do "mercado" como ins
trumento de proteção ambiental .
Primeiramente, a agressão ao meio ambiente
pode
ser enfocada~ relativa à ausência de direitos de
pr~
priedade bem definidos. Na verdade, a sociedade como
um
todo detém a propriedade dos bens ambien tais, mas ninguém
em particular. Reside justamente aqui , a maior d i ficuldade,
visto ser o preço zero um convite para o usuário desperdi
çar os recursos pelos quais nada pagou. Pode-se
encarar
os bens ambientais (ar puro, áreas verdes etc. } como
re
cursos públicos que podem ser usados pelas empresas em seus
processos de produxão, da mesma forma como são requeridos
outros insumos . Nao obstante , pelo emprego desses
insu
mos a empresa é onerada, enquanto que o uso dos bens ambi
entais é usualmente livre de custos para a empresa e
por
tanto nâo é refletido em sua contabilidade . Sendo assim ,
a poluição do ar(l} inerente às operações de lavra em p~
dreiras , que aumenta os custos de limpeza na vizinhança ,
reduz a qualidade de vida na região e pode se
constituir
em fonte de doenças respiratórias, não é considerada custo
segundo a Ótica privada. Nesse caso, a função-objetivo
do empresário é a produção de brita , não havendo interesse
em poluir , embora esteja ciente dos incómodos gerados
no
âmbito de sua atividade.
O fato da empresa não arcar com pelo menos parte
desses custos sociais evidencia a incapacidade do mecanis
mo de mercado(2), via sistema de preços, de resguardar
qualidade do meio ambiente .

a

Face a essas considerações, deve-se frisar que ,
na ausencia de uma regulamentaçao adequada, existe somente
uma limitada capacidade de manobra para o equacion~~to dos
problemas do meio ambiente .
Difici l mente uma empresa pode
rá sobreviver, se voluntariamente, assumir padrões e cus
tos de proteção ambiental, além daqueles assumidos
por
seus competidores. Nesse sentido, cabe ao gover~o
papel
preponderdnte, mesmo imprescin dível, no combate as caus.as
desses conflitos em suas múltiplas origens .
Em tese , o papel do gü\1\:!rtlo é o de h.:rrmonizar o de
senvolvimento económico com a proteção ambiental.
Esse
(1} Ou uso da atmosfera.
(2} Em seu mais puro sentido , ou seja, de forma "autônoma " .
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equiJíbrio deve levar em consideração uma variedade de in
tere ~ scs, sejam locais e de curto prazo, sejam nacionais ~ de longo prazo.
Deve ref l~tir, também, uma solução
de
compzomisso entre os interes.aes dos vários segmentos da so
ciedade.
No que concerne à mineração a intervençao govern~
mental deve ter como objetivo essencial. proteger e restau
rar a qualidade do meio ambiente, assegurando ao mesmo tem
po o suprimento de bens minerais a preços considerados s~
tisfatórios, à luz de outros objetivos públicos. Conforme
mencionado anteriormente, diferentes níveis de proteção am
biental poderão ser alcançados, entretanto associados a nr
veis diferentes de custo .
Basicamente existem dois posicionamentos que
bem ao governo, um ex-ante e outro ex-post :

ca

Prevenção e minimização dos efeitos; e
Restauração e eliminação dos danos.
Naturalmente, que as ações de prevenção e contr2
le devem merecer prioridade . Os impactos adversos
sobre
o meio ambiente apresentam normalmente efeitrs conulativos,
e sendo assim, se a implementação de ações preventivas
e
de controle é postergada, além da sociedade ter de
supor
tar os incómodos da agressão ambiental durante todo esse
período de "espera" arcará, provavelmente, no futuro
com
custos consideravelmente mais altos em termos reais .
Finalmente, deve ser frisado que os efeitos
de
carater irreversível, gerados no passado , irão onerar a so
ciedade indefinidamente, sem que se possa repará-los.
IV -

DIFICULDADES NA FIXACÃO DE PADRÕES

re

CQ'1IrolE J\M3IENI'AL

A proteção ambiental envolve basicamente 2
de gastos:

tipos

- os gastos com a aquisiçao de equipamentos, alte
rações de processos, construção de facilidades para a dis
posição de rejeites, restauração do solo etc . ; e
- os gastos relativos à imposição da legislação .
Na medida em que cada pais se depara com uma esca
la própria de problemas e valores, e considerando o custo &ã
oportunidade social implícito numa política de proteção am
biental, certamente diferentes países farão diferentes es
colhas entre o meio ambiente e outros bens . Nesse sentido-;seus programas ambientais, quando existi rem, serão espec!
ficos em intensidade e amplitude.
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Aquilo gue um Pais espera obter de um
erograma
dessa natureza ira depender da magnitude dos benef~cios li
quidos envolvidos. Certos países do Hemisfério Sul,
por
exemplo, podem considerar a fixação de determinados níveis
máximos de p . p.m de certos efluentes em seus cursos d'água,
ao contrário dos países industrializados, como supérfulos
relativamente a outras demandas da sociedade. Dessa
for
ma, a fixação de padrÕes de controle ambiental requer uma
análise política, econômica e social cuidadosa, que poss!
bilite a escolha de padrÕes operacionais e consoantes com
as demais prioridades do país .
Esse aspecto, reveste-se da mais alta inportância,
na medida em que depencl:moo do nível de e ficiência (em termos
ambientais) imposto à mineração, int:"·e ros efeitos
colate
rais poderão ocorrer, cabendo destacar:
- possibilidades de restringir a competitividade
dos segmentos da mineração (alvos do controle) voltados p~
ra o mercado internacional, afetando, por conseguinte, aBa
lança Comercial. Dependendo da magnitude dos aumentos de
preços e da elasticidade preço da demanda para esses bens
minerais, poderão ocorrer quedas no volume físico das
e~
portações. Quanto ao impacto na Balança Comercial, este ,
dependerá da participação relativa desses produtos no
co
mércio exterior global do País .
Deve-se ressaltar, também, que a extensão desses
impactos será função direta das diferenças nas (ou
ausên
cias de) políticas de controle ambiental adotadas por pai
ses competidores no mercado internacional.
No que concerne as importações, a Balança ~mer
cial será afetada , caso haja perda de competi tividade dc6
segmentos da mineração voltados para o mercado interno
frente aos produtos importados. Como exemplo desse
caso
pode-se citar o que vem ocorrendo com a indústria de cobre
nos Estados Unidos .
- aumento nos custos de produção, com todas
as
suas implicações nos subsetores industriais consumidores <bs
bens minerais, cuja estrutura produtiva tenha sido alvo do
!:>rograma;
- qualquer aumento de custo pode influir na fi xa
çao do teor mínimo economicamente lavrável e, portanto, nã
possibilidade de:
redução de reservas;
adoção de lavra seletiva, impedindo assim
um aproveitamento mais racional da jazida; e
(3) O que poderá ocorrer na ausência de medidas corretivas de política
ecx:nânica, tais cxm:>: contingenciamento, aunento ncs inpostos de
inport.:ção etc.
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comprometer a recuperação de rejeitas
subprodutos.

e

- Po-Je afetar a rentabilidade desses
segmentos
produtivos, a geração de recursos próprios e, também,
o
montante de recursos destinados à pesquisa mineral.
Finalmente, muito embora possamos analisar
ou
tros impactos potenciais advindes da implantação de
programa de controle ambiental (desemprego, queda nas ta
xas de crescimento, impactos distribuitivos etc .)
acredi
tamos que os aspectos aqui analisados, sejam suficientes
para retratar a complexidade envolvida na fixação de
pa
drões de controle ambiental.
-

um

V - COMENTÂRIOS FINAIS
Atualmente já está desmistificada a crença
de
que os p roblemas ambientais são "previlégio" dos países
desenvolvidos. Contrariamente, os fatos demonstram
uma
crescente preocupação dos países em desenvolvimento com a
proteção ambiental .
Nos países desenvolvidos, se observarmos o grau
de eficiência requerido do setor mineral, fica patente
que a problemática ambiental tem contribuído para
uma
maior transferência das atividades de mineração e transfor
mação mineral para os países em desenvolvimento. Uma das
consequências da progressiva exigência institucional nes
ses países, tem sido a perda de competitividade de certos
segmentos do setor mineral relativamente à aqueles estabe
lecidos em outros países. Para a grande maioria dos pai
ses do Hemisfério Sul por razões imperioras de desenvolvi
menta, é permitida a operação em bases mais liberais
em
termos de padrÕes ambientais,do que o usualmente requeri
do pe.las sociedades de regiões mais desenvolvidas.
Nos países mais desenvolvidos, as sociedades tor
naram-se tão sensíveis à agressão ambiental, que foram im
postas as mais diversas restrições à atividade mineral sido
Na Inglaterra, os sítios minerados para carvão tem
criteriosamente restaurados, sob a supervisão do National
Coal Board Open ·Cas~ Executive, e colocados a disposição
da sociedade para outros usos. Nos Estados Unidos, a
1~
gislação relativa ao uso da terra, impõe uma série de res
trições à mineração em terras do governo, dando prioridã
de, na maioria das vezes , a criação e conservação de pa!
ques nacionais, refúgios, santuários etc .
Face ao exposto , para os países men os
favoreci
dos é tentador optar por menor restrição ambiental,
em
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troca de taxas mai s altas do crescimento , maior penetração
no mercado i n tcrnacional , etc . Para esses países , princi
palme n te uqucles nos quais o setor mineral ocupa
posiçãõ
de dcsti'ICJUC, há uma maior relutância em impor determinadas
restrições.
De ma neira negligente, justificam a agressão
ambiental com a argumentação de que seus efeitos são tempo
rários e q ue mais tarde disporão de r ecursos
suficientes
para remediar o problema, parecendo desprezar as agressoes
de caráter i rreversível .
Niguém deseja a poluição ,mais evitá-la
demanda
rec ursos . Quanto mais recursos forem alocados para proteção ambiental, menos rec u rsos estarão disponíveis para
a
ofer t a de outros b ens e serviços. Não obstante , se aumentarmos o padrão material de vida as expensas da
agressão
a mbiental , e mbora p ossa compensar, não devemos ter ilusões
sobre a magnl tude do preço rrue
optamos p<:t<Jar.
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