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RESUMO 
 
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas estimulam que o 
setor privado seja um motor de crescimento econômico sustentável, revendo sua 
relação com os territórios onde opera. Em consonância afirma que a maior 
colaboração dos estados e municípios deve ser no sentido de incorporar os ODS às 
práticas territoriais. A mineração é responsável pela produção de bens que 
constituem a principal e mais substancial base de recursos materiais, indispensáveis 
à sustentação da civilização moderna. Contudo, está entre as atividades que mais 
causam impactos ambientais nos territórios onde ocorre. No Brasil, parte do território 
encontra-se protegido através das unidades de conservação, as quais estão 
classificadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em UCs 
de proteção integral e uso sustentável. É proibida a realização de qualquer atividade 
mineral no interior de UCs de proteção integral. No caso das UCs de uso sustentável 
a mineração não é permitida nas Reservas Extrativistas, mas nas demais categorias 
essa questão é controversa. Porém, não são atípicos os casos de áreas pleiteadas e 
em fase de licenciamento para a mineração no interior e/ou entorno das unidades de 
conservação tanto de uso sustentável como de proteção integral. Essa condição 
dúbia fragiliza a relação entre os atores envolvidos (governo, sociedade civil e 
empresas), os quais são essenciais para o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do país. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar a interface entre 
mineração e unidades de conservação quanto aos aspectos descritores  e 
conflitantes do atual sistema de governança. 
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ABSTRACT 

 

The Sustainable Development Goals (ODS - United Nations) encourage the private 
sector to be a driver of sustainable economic growth reviewing its relationship with 
the territories where it operates. Accordingly, it states that the greater collaboration of 
states and municipalities should be in the sense of incorporating ODS into territorial 
practices. Mining is responsible for the production of goods that constitute the 
principal and most substantial basis of material resources, indispensable to  
sustaining modern civilization. However, it is among the activities that most cause 
environmental impacts in the territories where it occurs. In Brazil, part of the territory  
is protected through protected areas, which are classified by the National System of 
Conservation Units (SNUC), in integral protection and sustainable use. It is forbidden 
to carry out any mineral activity inside protected areas. In the case of sustainable use 
PAs, mining is not allowed in Extractive Reserves, but in other categories this issue is 
controversial. However, it is not atypical the cases of pleaded areas and in the 
licensing phase for mining in the interior and / or surroundings of the units of both 
sustainable   use   and  integral   protection.  This   dubious   condition   weakens the 
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relationship between the actors involved (government, civil society and companies), 
which are essential for the economic, social and environmental development of the 
country. Thus, the objective of this work is to analyze the interface between mining 
and conservation units regarding the descriptive and conflicting aspects of the  
current governance system. 

 
KEYWORDS: mining, protected areas, governance. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Alcançar o desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado á 

conquista de todas necessidades humanas, tendo porém como princípio a não 
exaustão dos recursos naturais terrestres, a exemplo da perda da biodiversidade 
(OXFAM, 2012). Este é um fundamento que permeia a evolução de diferentes 
políticas, metas e leis ambientais criadas e seguidas por diversos países. O Brasil se 
destacou ao longo das últimas duas décadas como um importante player ambiental, 
estando sempre presente nas negociações ambientais multilaterais. Signatário da 
CDB e também da Conferência do Clima (COP 21), teve protagonismo em ambas. 
Tal postura é originária de um fortalecimento histórico na política e legislação 
ambiental brasileira, o que condiz com o fato do Brasil ser considerado o país que 
abriga a maior biodiversidade do mundo (MMA, 2017a). 

Em se tratando desta biodiversidade, foi em 2010 que o Brasil, juntamente 
com os demais países signatários da Convenção da Diversidade Biológica(CDB), 
concordaram com um plano estratégico que prevê o uso sustentável dos recursos 
naturais e também a paralisação da perda da biodiversidade. Destacando que as 
áreas protegidas são fundamentais para a garantia dessas metas, o acordado é que 
em 2020 pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas interiores e 10% das 
zonas costeiras e marinhas deverão ser conservadas (UNEP, 2014). Em 
consonância, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
acordados em setembro de 2015, possuem duas metas (Vida embaixo d’água - ODS 
14 e Vida na terra - ODS 15) que estão diretamente relacionadas à criação de áreas 
protegidas. Também afirmam que a maior colaboração dos estados e municípios 
deve ser no sentido de incorporar os ODS às práticas territoriais, estimulando que o 
setor privado seja um motor de crescimento econômico sustentável e reveja sua 
relação com os territórios onde opera (ONU, 2017). 

A mineração é uma das principais atividades econômicas do país, 
representando cerca de 4% do PIB brasileiro (DNPM, 2015). Tal fato é propiciado 
não apenas pela diversidade geológica do Brasil, mas também pela sua extensão 
territorial (IBRAM, 2015). A atividade teve um crescimento do PIB de 1,6% em 2000, 
para 4,1% em 2011 e a tendência é que nos países emergentes, a incluir o Brasil, a 
demanda pelos minérios deva continuar crescendo nos próximos vinte anos, o que 
acarretará em uma maior pressão no uso e ocupação do solo (MME, 2011). Tal 
pressão traz um alerta ao possível acréscimo nos já existentes conflitos e impactos 
envolvendo mineração e questões territoriais, de saúde, uso de serviços 
ecossistêmicos, dentre outros (CETEM, 2017; EJOLT, 2017; FIOCRUZ, 2017). 

Em termos de governança, um desafio a ser considerado é o uso conflitante 
do espaço territorial no que diz respeito às áreas protegidas, fator restritivo para a 
ocupação do solo via mineração. Se por um lado existe o aumento populacional e 
uma demanda mundial por minérios, além da necessidade de crescimento 
econômico  do  estado  brasileiro,  por  outro  pressões  internacionais  e  locais  que 
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determinam a necessidade da proteção dos recursos naturais e seus serviços 
ecossistêmicos trazem a conservação como importante objetivo. Em acordo com a 
questão ambiental, é objetivo do Plano Nacional de Mineração 2030 – Brasil, criado 
em 2011, nortear as políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para 
que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentável do país nos 
próximos vinte anos (MME, 2011). Logo, o objetivo deste trabalho buscou analisar a 
interface entre mineração e unidades de conservação quanto aos aspectos 
descritores do atual sistema de governança. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para tal estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva e 

exploratória, a qual foi fundamentada em dados secundários. Inicialmente foi 
promovido um levantamento bibliográfico em diversas fontes acadêmicas, 
contemplando também sites do governo e do terceiro setor. Os temas pesquisados 
incluíram questões ambientais relacionadas às áreas protegidas/unidades de 
conservação brasileiras e dados referentes ao uso do espaço territorial pela 
mineração. 

Posteriormente através de uma análise de conteúdo foi possível categorizar 
as principais questões determinantes para a descrição do atual sistema de 
governança que envolve as unidades de conservação e a mineração, bem como 
para a apresentação de fatores descritores e conflitantes referentes às narrativas de 
diferentes atores. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi tido como 
base para nortear as discussões. O tratamento dos resultados foi realizado através 
da inferência e interpretação. (BARDIN, 2006 apud MOZZATO; GRZYBOVSKI, 
2011). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A regulamentação das áreas protegidas surgiu no Brasil em 1981 quando a 

Política Nacional de Meio Ambiente trouxe consigo a autonomia de criação de 
espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e 
municipal. Foi apenas mais tarde, no ano 2000, que o Sistema Nacional de  
Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído estabelecendo critérios e normas 
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Tais unidades 
foram divididas em UCs de proteção integral, onde é proibido o uso direto de 
qualquer recurso natural, e de uso sustentável, sendo o uso dos recursos naturais 
condicionado ao plano de utilização das UCs. No SNUC fica claramente definido que 
é proibida a mineração em áreas de proteção integral e em Reservas Extrativistas, já 
nas demais categorias de unidades de conservação de uso sustentável tal atividade 
dependerá do plano de manejo e zoneamento (BRASIL, 2000). 

 
“O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos 
estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as 
normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos 
naturais da UC, seu entorno e, quando for o caso, os corredores ecológicos a ela 
associados, podendo também incluir a implantação de estruturas físicas dentro da  
UC, visando minimizar os impactos negativos sobre a UC, garantir a manutenção dos 
processos ecológicos e prevenir a simplificação dos sistemas naturais.Uma das 
ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da UC, que a 
organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e regras de 
uso...” (MMA, 2017) 
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Atualmente a área territorial brasileira possui 1.585.778Km² distribuídos em 
2071 unidades de conservação, o equivalente a 18% da área continental e 1,6% da 
área marinha. Destas 650 são unidades de proteção integral e 1421 de uso 
sustentável, sendo apenas 90 as reservas extrativistas. Do total, 961 são de esfera 
federal, 864 estadual e 246 municipal (MMA, 2017b). O maior bioma composto por 
UCs é a Amazônia (27,8%), seguido pela Mata Atlântica (10,1%). (MMA, 2017c). 
Contudo, foi constatado que apenas 250 UCs possuem plano de manejo, o 
correspondente a apenas 11,9% de todas unidades (ICMBIO, 2017). A 
implementação de tal documento técnico deve ser feita em um prazo máximo de 
cinco anos após a criação da UC, contudo, a exemplo de um estudo realizado para 
os parques do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que os planos de manejo ainda não 
são plenamente utilizados como instrumento de gestão. Tal fato deve-se 
principalmente à falta de objetividade no planejamento das ações de gestão e sua 
avaliação periódica, além da disponibilidade de recursos financeiros e incremento no 
tamanho das equipes responsáveis (MEDEIROS, PEREIRA, 2011). A carência dos 
planos de manejo, bem como o atraso para sua elaboração e aprovação, são 
apontados pelo MME como 
fatores que impossibilitam o desenvolvimento de atividades minerais não apenas no 
interior das unidades de conservação que permitem tal atividade, como na sua zona 
de amortecimento (nos casos em que não for definida em sua criação). Atualmente, 
os esforços do ministério convergem para que conste no decreto de criação da UC a 
permissão para o desenvolvimento das atividades minero-energética (MME, 2011). 

A responsabilidade por gerir as unidades de conservação e executar as ações 
do SNUC cabe ao Ministério do Meio Ambiente através do Instituto Chico Mendes da 
Biodiversidade (ICMBIO), e nas esferas estadual e municipal, pelos órgãos  
estaduais e municipais de meio ambiente. Já, no caso da atividade mineral, o 
Ministério de Minas e Energia (MME) dispõe como autarquia o Departamento 
Nacional de Produção Mineral, responsável pelo planejamento, fomento, controle e 
fiscalização da exploração mineral e atividades de mineração em todo território 
nacional. Em paralelo, através do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos  
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos órgãos ambientais estaduais e 
municipais, ocorre o licenciamento ambiental e a fiscalização das atividades 
minerarias. Caso tais atividades ocorram no interior de unidades de conservação ou 
em sua zona de amortecimento, o licenciamento ocorrerá sob responsabilidade do 
órgão que estiver na mesma esfera da UC (ex. UC federal – IBAMA). Ainda, será 
necessário que o órgão licenciador exija a anuência prévia do órgão  de 
administração desta UC, conforme determina a Lei 9.985/00 e o decreto 430/02. 
Para as áreas de UCs é necessário o licenciamento ambiental prévio para pesquisa 
mineral (MPM, 2012). 

No Plano Nacional de Mineração – 2030 é relatado que ocorrem esforços 
conjuntos dos ministérios (MME e MMA) em estabelecer uma agenda comum quanto 
à criação de novas UCs, ao licenciamento ambiental e aos demais assuntos 
relacionados à mineração e meio ambiente (MME, 2011). Um documento que 
expressa a visão do MME é o parecer/PROGE nº 145/2006-CCE-JMO, onde o 
DNPM através do SNUC, define que a atividade minerária é proibida nas unidades 
de conservação de proteção integral e em tese permitida em todas as Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável (excetuando-se a Reserva Extrativista). Contudo, 
alguns estudos afirmam que existe uma incompatibilidade entre áreas que estão 
sendo liberadas para mineração e áreas que são definidas pelo SNUC como “no go”. 
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Atualmente, no território brasileiro existe 1,62Mkm² de terra com algum tipo de 
interesse minerário, sendo 1,01MKm² apenas na Amazônia. Tal fato indica que pelo 
menos 20% das áreas protegidas e reservas indígenas estão sobrepostas com  
áreas também destinadas para mineração (FERREIRA et al 2014). Além disso, de 
acordo com um estudo realizado em 2011 pelo Instituto Socioambiental, do total de 
processos minerários válidos pelo DNPM para a região amazônica, 406 já estão em 
pesquisa ou exploração em 32 UCs de proteção integral e 23 reservas extrativistas. 
Outros 571 estão em pesquisa ou exploração em 33 UCs de uso sustentável, 
principalmente em florestas nacionais e estaduais (ISA, 2011). 

O Ministério Público Federal apresentou através de um manual as atividades 
que são incompatíveis ao interior de unidades de conservação. Nele é reiterada a 
impossibilidade de ocorrência da mineração em unidades de conservação de 
proteção integral e em reservas extrativistas. As demais categorias de UCs de uso 
sustentável são analisadas individualmente. Para as categorias Área de Proteção 
Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e Reserva  de 
Fauna (REFAU), é reconhecida a ocorrência de mineração em seu interior, a 
depender dos seus objetivos legais e descrições do Plano de Manejo e respectivo 
zoneamento. Nos casos da ARIE e REFAU é importante atentar para o que diz o 
Estudo de Impacto Ambiental, visto que a primeira trata de áreas pequenas com 
características naturais extraordinárias ou abriga exemplares raros da biota e a 
segunda possui como objetivos legais estudos técnico-científicos sobre o manejo 
econômico sustentável de recursos faunísticos, não podendo a mineração contrastar 
com isso. Para as Florestas Nacionais (FLONAS), Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) e Reservas Naturais do Patrimônio Natural, o MPF define como 
áreas onde a mineração não deve ser permitida. A FLONA não pode por uma 
questão legal, onde a partir da edição da Lei nº 9.985/2000 permite-se apenas a 
visitação pública e a pesquisa, sendo admitida a permanência das populações 
tradicionais. Na RPPN a mineração é proibida, visto que o item que permitia a 
exploração de recursos minerais nas Reservas foi expressamente vetado (art. 21, § 
2º, III, Lei nº 9.985/2000). Já na RDS, através de uma interpretação legal foi possível 
tirar essa conclusão, visto que as atividades econômicas desenvolvidas em seu 
interior devem, até a criação do Plano de Manejo, restringir-se àquelas já 
desenvolvidas previamente pelas comunidades locais. Após deve ser considerado 
que as RDS são direcionadas à conservação da biodiversidade e proteção dos 
grupos socioculturais ameaçados por agentes externos (MPF, 2014). 

A problemática das diferentes interpretações da legislação ambiental em  
vigor, e ou quebra de regras, não está apenas vinculada à importância dos 
comprometimentos internacionais do país, mas principalmente ao que tal questão 
repercute localmente. Os efeitos gerados pela atividade mineradora nas áreas 
protegidas podem ser destrutivos no caso dos biomas hiperfragmentados como 
Cerrado e Mata Atlântica, contudo, no interior das UCs, os efeitos diretos podem ser 
aumentados pelos indiretos que poderão ocorrer em regiões vizinhas, gerando 
aumento do desmatamento, exploração madeireira ilegal, caça excessiva e  
incêndios florestais (FERREIRA et al 2014). 

Dessa forma, apesar da inconstância de práticas e discursos, atualmente 
entende-se que o Brasil tem um arcabouço legal ambiental bem consolidado, 
comparável com qualquer país desenvolvido (IPEA, 2011) Contudo, existe uma 
tendência ao enfraquecimento da matriz institucional ambiental brasileira (NEVES, 
2016). Tal fato alerta ainda mais para a necessidade de analisar os casos de 
atividade mineral de forma a levar totalmente em conta seus impactos e conflitos 
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ambientais, corroborando para o pleno desenvolvimento do país com bases 
sustentáveis e liderança internacional. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Torna-se evidente a necessidade de criação e implementação do plano de 

manejo para todas unidades de conservação do território brasileiro, visto sua 
indispensabilidade para o exercício ou não da atividade de mineração. Além disso, o 
entrosamento entre os órgãos ambientais e de exploração mineral faz-se 
imprescindível para a minimização de conflitos de ordem nacional e internacional. As 
contradições entre discursos e práticas de diferentes órgãos inseridos no processo 
de governança promove a descaracterização do discurso internacional brasileiro 
frente aos acordos vinculados às práticas sustentáveis, bem como prejudica a 
credibilidade, eficácia e transparência das áreas protegidas do Brasil e da atividade 
minerária. 
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