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RESUMO 

 Uma das importantes atividades econômicas desenvolvidas em muitos 

municípios do Estado de Minas Gerais é a mineração. Os impactos ambientais, 

produzidos ao longo dos séculos pelas mineradoras, têm deixado marcas indeléveis 

nas paisagens regionais e locais. O município de Lagamar no Estado de Minas 

Gerais - Brasil é importante fornecedor de matéria-prima para a produção de 

fertilizantes, especialmente o fosfato, e se constituiu na base para as análises e 

conclusões aqui apresentadas. O município de Lagamar está localizado na porção 

Sul da Microrregião Noroeste do Estado de Minas Gerais, distante 480 km de Belo 

Horizonte (capital do estado) e 350 km da Capital Federal Brasília. Este município, 

submetido à atividade minerária desenvolvida pela empresa de mineração Galvani, 

é o objeto desta pesquisa. As observações de campo, o levantamento de fotografias, 

as análises em imagens de satélite, o estudo do Plano de Controle Ambiental (PCA) 

apresentado pela empresa para obtenção de sua Licença Ambiental, foram 

instrumentos indispensáveis para verificação das hipóteses aventadas, quais sejam: 

1) As atividades minerárias praticadas em Lagamar produzem impactos 

ambientais significativos; 2) As medidas compensatórias não são adequadas, tendo 

em vista os impactos promovidos ao longo do tempo; 3) As autoridades municipais 

e estaduais não estão atentas para o tempo da vida útil de extração dos minérios; 4) 

As outorgas para uso da água e as licenças ambientais são incompatíveis com as 

necessidades exigidas pela legislação brasileira e para o desenvolvimento 

sustentável. Essas hipóteses foram testadas, o percurso foi descrito, analisado e, as 

considerações finais permitem que se reconheça a consistência das hipóteses 

levantadas. Há muito para pesquisar sobre o tema impactos ambientais produzidos 

pelas atividades minerárias, especificamente em Lagamar e em todo o Brasil. 

Novas e específicas investigações serão realizadas enfocando o mesmo tema, 

observando este e outros locais, bem como aprofundando cada uma das 

considerações apresentadas. 
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na base para as análises e conclusões aqui apresentadas. 

 Este município, submetido à atividade minerária desenvolvida pela empresa de 

Mineração Galvani, é o objeto desta pesquisa. As observações de campo, o 

levantamento de fotografias, as análises em imagens de satélite, o estudo do Plano de 

Controle Ambiental (PCA) apresentado pela Empresa para obtenção de sua Licença 

Ambiental, foram instrumentos indispensáveis para verificação das hipóteses aventadas, 

quais sejam: 

1) As atividades minerárias praticadas em Lagamar produzem impactos ambientais 

significativos; 

2) As medidas compensatórias não são adequadas, tendo em vista os impactos 

promovidos ao longo do tempo; 

3) As autoridades municipais e estaduais não estão atentas para o tempo da vida útil de 

extração dos minérios; 

4) As outorgas para uso da água e as licenças ambientais são incompatíveis com as 

necessidades exigidas para o desenvolvimento sustentável. 

 Essas hipóteses foram testadas, o percurso foi descrito e, ao término, as 

considerações finais permitem que se avalie a consistência das hipóteses levantadas. 

Não há pretensão de que as conclusões obtidas encerrem o tratamento dessas questões. 

Há muito para pesquisar, novas e específicas investigações deverão ser realizadas 

enfocando o mesmo tema, observando este e outros locais, bem como aprofundando 

cada uma das considerações apresentadas. 

 

Características Geográficas do município de Lagamar 

O município de Lagamar está localizado na porção Sul da Microrregião 

Noroeste de Minas Gerais, distante 480 km de Belo Horizonte, 350 km da Capital 

Federal Brasília e 300 km de Uberlândia. O Mapa 2 indica a localização do município e 

sua área urbana em Latitude Sul 18º 11’ 53’’ e Longitude Oeste de Greenwich 46º 46’ 

59”. Os municípios limítrofes são Vazante, Coromandel, Patos de Minas, Presidente 

Olegário e Lagoa Grande, conforme demonstra o Mapa 1. 

A Microrregião do Noroeste de Minas Gerais, onde está localizado o município, 

é caracterizada por clima com verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. O 

verão chuvoso se estende de outubro a março, e o inverno seco tem a estiagem 

compreendida de abril a setembro, variando tanto em relação ao seu início quanto ao 



seu término. A média anual de precipitação é de 1500 mm e a temperatura média é de 

22,3ºC, conforme registros disponibilizados no site da Agência Nacional de Água 

(ANA). 

O município, com 1472 km
2
 de área, registra altitudes que variam entre 538 

metros e 1100  metros – na Serra do Imbé, na área urbana registra-se a cota de 835 m. A 

Serra do Garrote  se situa no divisor de águas da bacia do rio Paracatu  com o rio Santa 

Catarina. Em geral, o território de Lagamar é caracterizado por formas de relevo 

fortemente dissecado, sendo que os encaixamentos dos vales exibem dissecação vertical 

da ordem de 80 e 100 metros.  Os solos que predominam no território municipal são 

classificados como latossolos.  

O controle estrutural do relevo denuncia a ocorrência de rochas do pré-

cambriano integrantes da Formação Paraopeba, que é uma das componentes do Grupo 

Bambui. Os afloramentos de fosfatos, que interessam para as atividades minerárias 

vinculadas ao município, se encaixam em ardósias e camadas de arenitos e siltitos, 

submetidos a fraca metamorfose. 

 

                        Mapa 1 – Municípios Contíguos a Lagamar 

 

Lagamar está situado em áreas nas quais predomina a vegetação do Cerrado 

brasileiro. Diversas feições do Cerrado são registradas no município, entre as quais 

destacam-se os Campos Limpos, os Campos Sujos, o Campo Cerrado, o Cerrado “strito 

sensu”, além das matas ciliares. A remoção da cobertura vegetal para prática de plantios 

do agronegócio afetou drasticamente a vegetação original, e, em menor expressão, 

sobrevive a “cultura da queimada”. Este também é um fator de limitação para a vida no 



habitat dos animais. 

A diversidade da fauna é representativa, registrando-se indivíduos da avefauna, a 

exemplo da sphoraphila (coleirinha), seriema, sabiá, inhambú, codorna, quero-quero e 

joão-de-barro. Exemplares da mastofauna são reconhecidos como os gambás, lobo-

guará, quati, paca, mico e cachorro-do-mato. A ictiofauna registra as ocorrências de 

surubim, curimbatá, piau, mandi e traíra, entre outros. 

Lagamar, segundo os dados recentes do Censo de 2010 (IBGE), conta com 

aproximadamente 7.600 habitantes, dos quais 5.128 residem na área urbana. O 

município é essencialmente agrícola e possui 1.248 estabelecimentos rurais, onde se 

produz leite, milho, soja, arroz e feijão, segundo a Associação dos Municípios da Micro-

Região do Noroeste de Minas (AMNOR, 2004). O censo agropecuário (IBGE 2007) 

acrescenta, ainda, a importância da pecuária bovina, com mais de 60 mil cabeças. Cerca 

de 50% da mão-de-obra ocupada do município está envolvida com a produção rural. 

A atividade minerária com exploração de fosfato e de calcário também 

acrescenta receitas para o município de Lagamar - MG, por essas empresas mineradoras. 

A disponibilidade desses recursos naturais, aliada aos interesses momentâneos, tem 

acarretado mudanças drásticas nas realidades locais, tendo em vista a maneira como se 

dá a apropriação mineral.  

A importância de ampliar a exploração das reservas brasileiras de fosfato está 

expressa no Plano Nacional de Mineração 2030: geologia, mineração e transformação 

mineral (BRASIL, 2011, p47), assim considerada “...A produção de rocha fosfática no 

território nacional atende a 80% da demanda para a produção interna de fertilizantes 

fosfatados... Com os projetos em andamento estima-se que, nos próximos cinco a seis 

anos, o País atinja a autosuficiência em fosfato” 

Lagamar teve um processo de implantação da extração do fosfato iniciado pela 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM, na década de 1980, passando, 

em seguida, para a empresa Adubos Trevo que concedeu a lavra para a Mineradora 

Galvani, no ano de 1996. 

 Mapa 2: Localização de Lagamar no Estado de Minas Gerais e seu Perímetro 

Municipal 



 

 

Atividade Minerária em Lagamar: A Empresa Galvani 

 No município de Lagamar há afloramentos de rochas fosfáticas, identificadas no 

Grupo Bambui, que têm atraído o interesse de empresas de mineração. Atualmente, a 

exploração do minério encontra-se sob as atividades da empresa Galvani, que possui a 

Licença de Lavra. 

 A empresa Galvani teve suas origens na área dos transportes, no município 

paulista de São João da Boa Vista. Atuou na Baixada Santista, no Município baiano de 

Luiz Eduardo Magalhães, com a produção de adubos. Sua planta de beneficiamento dos 

minérios está localizada no Estado de São Paulo, em Paulínia, sendo o quinto (5
o
) 

produtor brasileiro de ácido sulfúrico, o quarto (4
o
) em rocha fosfática e o segundo (2

o
) 

produtor de superfosfato simples. 

 Em 1997, a empresa arrendou a jazida localizada na Fazenda Almas, município 

de Lagamar, pela margem direita do rio Paranaiba. A jazida, que pertencia a Adubos 

Trevo S. A., teve seu direito minerário cedido, sendo que a empresa Galvani deverá 

obedecer ao que está estabelecido no Plano de Controle Ambiental (PCA). A cessão dos 

direitos de exploração das jazidas foi averbada pelo DNPM, no ano de 2004. 



 O mineral explorado neste local destina-se à produção de fertilizantes, entre os 

quais: o superfosfato simples, o superfosfato triplo, o fosfato parcialmente acidulado, o 

fosfato para aplicação direta e o termofosfato. 

 A Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM) recebeu o 

processo da empresa Galvani, no qual solicitava a Licença de Operação (LO), que foi 

concedida pela Câmara Técnica de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de 

Política Ambiental (COPAM).  

 Tendo em vista a necessidade de captar água em rio de domínio da União, o rio 

Paranaíba e seus afluentes, a empresa obteve a outorga para uso de água expedida pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), em 2003. Ocorre que estas atividades minerárias 

afetam águas subterrâneas, de domínio do Estado de Minas Gerais, reconhecidas no 

Corpo B, na Fazenda Almas. Nesse caso, a outorga para uso de recursos hídricos está 

disciplinada pela Deliberação Normativa CERH n° 37, de 04 de julho de 2011. Tal 

deliberação não existia quando da apresentação de seu PCA, em 2004. 

 No Plano de Controle Ambiental (PCA)
i
 para a implantação da Cava C e 

reativação de atividades nas Cavas A e B, a empresa considera que sua exploração 

levará à exaustão das rochas fosfáticas em 3 anos. O documento expressa que o Corpo C 

será levado à exaustão, o que já terá ocorrido com os Corpos A e B, mas que os rejeitos, 

neles depositados, serão reaproveitados. A empresa avalia que os rejeitos que foram 

depositados nos Corpos A e B apresentam elevado teor para aproveitamento mineral.  

 A cava do chamado Corpo C teve a projeção de bancadas com 4 metros de 

desnível. O topo situa-se a 830 metros de altitude e a maior profundidade da cava; ou 

seja, a base inferior será projetada para 722m. Tais escavações afetarão o lençol do 

aquífero livre e, certamente, o lençol de profundidade, como já ocorreu no denominado 

Corpo B, onde há água acumulada em seu interior. 

 A projeção feita pela empresa estima em cerca de 8 milhões de toneladas de 

rejeitos, resultantes dessas escavações no Corpo C, que serão dispostos em bermas e 

taludes, processo semelhante ao aplicado nos Corpos A e B. Este procedimento permite, 

segundo a empresa, a reativação das atividades minerárias nos rejeitos removidos dos 

Corpos A e B, com o emprego de sucção e dragagem. Haverá o bombeamento do 

material, por recalque, para fora da cava e será depositado com a utilização do que se 

denomina de “aterro hidráulico”, localizado entre os dois Corpos referidos.  

 A descrição dos processos de operação na empresa preveem a britagem e 

desagregação do mineral, a concentração (via flotação), a secagem e, posteriormente, a 



expedição. Todas essas etapas intermediárias, antes da expedição, implicam em 

utilização de água. 

 O objetivo é tratar de cerca de 1,1 milhão de rochas fosfáticas por ano, no 

período dos três (3) anos, apesar das referências empresariais de que gerará 8 milhões 

de toneladas de rejeitos. 

 No processo de “deslamagem”e condicionamento, o material, em diversas 

granulometrias, receberá reagentes químicos, além de amido e soda. Claro está que a 

“deslamagem” significa lavar os grânulos em diversos tamanhos, para limpá-los e, 

posteriormente, acondicioná-los com emprego de reagentes, amido e soda, que terá a 

função de regular o pH, alimentando o circuito da flotação. Não há previsão explícita, 

no PCA analisado, de processos para descontaminar as águas que serão resultantes 

desses processos.  

 Na fase final do tratamento do minério, ele ainda terá entre 25% a 30% de 

umidade, necessitando ser levado para um leito de secagem.  

 A água prevista para utilização em todo o processo procederá em 615 m³/h do 

corpo B e 440m³/h do rio Paranaíba, perfazendo um total de 1055m³/h. O balanço 

hídrico informa que o descarte final de água será de 1045m³/h. Quanto ao balanço dos 

sólidos, a indicação é que das 200 ton/h processadas haverá rejeitos da ordem de 155 

ton/h.  

 A influência da água na mineração é abordada por RUBIO, F. R (2006, p.21) no 

que diz respeito ao rebaixamento do nível do lençol freático com adequado sistema de 

drenagem e de reabilitação. O autor considera que essa água poderá:  

“... ser um ativo  muito interessante, ao qual podem ser dados 

muitos usos: regularização de escoamento superficial, criação 

de lagoas e ambientes aquáticos, abastecimento industrial, 

agrícola ou doméstico, uso turístico e de lazer etc. Fixada essa 

premissa, primeiramente se deve considerar que os métodos de 

lavra são determinantes nas afluências de águas e nos 

processos de alteração hídrica, em quantidade e qualidade.”  

Abordando a existência de cavas de transferência de águas, como é o caso da 

Mineração Galvani, o autor afirma “...a lavra de transferência consiste em preencher 

setores já explorados com materiais das frentes de lavras, esses materiais devem ser 

quimicamente inertes, para evitar a alteração das águas por lixiviação desses materiais 

de preenchimento...”  

 Todos esses procedimentos na atividade minerária precisam ser considerados 



pelos órgãos de licenciamento e gestão dos recursos hídricos e ambientais, quando da 

emissão de seus documentos que autorizam a lavra. O acompanhamento pela 

fiscalização, dessas atividades, deve se constituir em procedimento de rotina e deve ser 

munido de pessoal com capacidade de identificar as situações que precisam ser 

corrigidas, quando for o caso. 

Alguns Impactos Ambientais Gerados pela Mineração Galvani 

 Há diversos tipos de poluição ocasionada pelas atividades de mineração de 

fosfato em rochas metassedimentares, como se configura a prática da Empresa Galvani.  

Água 

O primeiro ponto a se considerar é que a atividade é desenvolvida com utilização 

de água, nos diversos estágios da exploração e da adequação do minério para sua 

expedição. Principalmente quando a atividade implica na utilização de amigos e soda, 

tornar-se-ia necessária a implantação de processos de tratamento da água que tenha sido 

contaminada. Também, o aspecto de turbidez das águas que procedem do processo, pois 

não podem escoar livremente sem que sejam preparadas localizações adequadas para 

recebê-las, possibilitando a decantação dos materiais particulados (Fotos 1 e 2). Não há 

possibilidade de se considerar adequada a remessa dessas águas - carregadas de 

sedimentos finos e muito finos, poluída com substâncias químicas - em outro corpo de 

água ou em uma cava, destinada apenas para receber tais efluentes. Portanto, impactos 

negativos produzidos na água por estas atividades empresariais são facilmente 

detectados.  

A Foto 1 mostra o canal pelo qual á água da usina sendo conduzido por efeito da 

gravidade para ser acumulada no Corpo B. 

 

Foto 1: canal pelo qual á água da usina sendo conduzido por efeito da gravidade para ser acumulada no 

Corpo B 



Autor: João Fernandes 6/2009 

 

A Foto 2 mostra a água do Corpo C sendo bombeada e drenando a “céu aberto”, 

por ação da gravidade, até o rio Paranaíba. Não há tratamento para essa água, antes de 

seu lançamento. 

Foto 2 Corpo C – Água bombeada por recalque, sem ter submetida a descontaminação,. 

Autor: João Fernandes,  junho de 2009 

Ar 

 Impactos na atmosfera, ocasionados pela poeira e particulados em suspensão, 

não estão associados exclusivamente às áreas de lavra. Contudo, o material fino em 

suspensão, inalado pelos trabalhadores e pessoas que circulam pelas áreas de operação, 

oferecem risco para a saúde. A inalação continuada de poeira não é saudável para as 

pessoas, que poderão ter afetados seus órgãos da respiração. Isso é agravado pela 

queima de combustíveis fósseis pela fornalha, utilizada no processo de secagem dos 

minerais.  

Impacto Visual 



 As crateras abertas, a água sendo drenada, com aspecto barrento e com turbidez; 

os locais onde se processam os movimentos de terra, seja para corte ou para aterramento 

e deposição de rejeitos, formam uma paisagem que não se assemelha às características 

do entorno. Tais impactos não podem ser negligenciados e devem ser considerados na 

execução de atividades que tenham o poder destrutivo de componentes da natureza. 

Outro aspecto negativo a se considerar é a elevação nos níveis de ruídos produzidos na 

vida das populações simples de cidade do interior de Minas Gerais. 

Meio Biótico 

 A remoção com dizimação da cobertura vegetal, afetando diretamente o habitat 

animal, faz parte dos impactos negativos produzidos por este tipo de atividade 

minerária. Os locais de abertura dos Corpos de extração e cavas, os pontos de deposição 

de rejeitos, armazenamento dos minerais, os locais por onde circulam grandes 

quantidades de caminhões afetam diretamente o solo e a vegetação, mas possuem um 

efeito nocivo em relação aos animais que são afugentados.    

Meio Antrópico 

 Os impactos produzidos em relação aos trabalhadores que atuam diretamente na 

produção e transporte precisam ser considerados, pelos riscos inerentes. Mas, na área 

por onde circulam os equipamentos e os caminhões, os efeitos são sensíveis na área 

urbana de Lagamar. É nítido, por exemplo, o impacto sofrido pelo desgaste das ruas no 

espaço urbanizado. Tais efeitos são potencializados quando se observa a poeira e o ruído 

aumentados, especialmente nas ruas de maior trânsito dos equipamentos. 

Mitigação de Impactos Negativos e Compensação Ambiental? 

 Para minimizar impactos produzidos em águas, a empresa Galvani se propõe a 

realizar a drenagem da cava, das instalações de beneficiamento, das pilhas de rejeitos e 

das pilhas de minérios. Informa que o sistema de drenagem será separado para cada um 

desses casos, mas que o planejamento será global, incluindo as áreas de circulação do 

sítio da mineração. 

 Afirmam, também, a disposição para efetuar o monitoramento da água, sendo 

que as amostras para exames serão coletadas “...por um funcionário da empresa, 

segundo a técnica fornecida pelo laboratório em que deverão ser feitas as análises...” O 



auto-controle, com funcionário da própria empresa coletando as amostras para 

monitoramento da água, é importante e deve ser adotado, mas, não é o melhor 

procedimento. Deve haver o constante acompanhamento por parte dos órgãos de 

fiscalização e controle, como providência indispensável.  Os parâmetros propostos para 

serem observados, e que “garantirão a qualidade das águas”
ii
 são: 

- sólidos em suspensão; 

- sólidos sedimentáveis; 

- pH (potencial hidrogeônico); e, 

- presença de contaminantes do tipo óleos e graxos. 

 É importante que se verifique a falta de identificação do laboratório que será 

responsável pelas análises, bem como não há qualquer referência para a necessidade de 

que seja devidamente acreditado pelos órgãos técnicos. Verifica-se, também, que os 

parâmetros a ser observados não são suficientemente compatíveis com as necessidades, 

nessas características minerárias. Veja-se, por exemplo, o fato de que a empresa informa 

sobre a utilização de amidos e soda nas atividades, e que essas substâncias não estão 

entre as que serão acompanhadas e monitoradas. Observar o parâmetro pH é 

interessante para obter informações sobre a presença de soda, por exemplo. Seria mais 

adequado que a empresa adotasse processo em circuito ou sistema fechado, 

reaproveitando as águas em suas atividades de risco, para garantir a efetiva remoção de 

tais substâncias. São evidentes os perigos à saúde humana impostos pela soda, pelos 

amidos e reagentes em águas utilizadas para banho e para a ingestão por pessoas e por 

animais. Essas águas também poderão acrescentar perigos, nos casos em que sejam 

utilizadas para regar vegetais de consumo humano, a exemplo das hortaliças. Também, a 

ictiofauna estará exposta aos riscos de contaminação e mortandades. 

 É notável o fato de que, no balanço de usos hídricos, está apontado que as águas 

do Corpo B (Foto 3) oferecerão até maiores quantidades do que as aduzidas do rio 

Paranaíba. Isso significa que a produção de água do lençol subterrâneo é bastante 

significativa. Ainda, é notável o fato de que as águas utilizadas nas atividades 

minerárias, que forem drenadas com forma de efluentes para dentro do Corpo B, 

poderão conter substâncias tóxicas que deveriam ser controladas. Ou seja, é 

inadmissível que a atividade não inclua estação de tratamento de efluentes, tendo em 

vista o uso elevadíssimo de componentes tóxicos.  

 



Foto 3 - O Corpo B acumula água utilizada no balanço hídrico da produção minerária. Em seguida, esse 

efluente é aplicado nas atividades de tratamento dos minérios retirados do corpo C. 

    Autor João Fernandes 6/2009 

 

 As alterações provocadas no relevo são consideradas pela empresa como 

irreversíveis. É compreensível que a retirada das rochas resultará em enormes cavas que 

não serão preenchidas com rejeitos. Daí, a empresa se propõe a implantar um “pequeno 

lago (?) para contribuir com a harmonia estética do local...” Além disso, há disposição 

para efetuar a revegetação de área localizada próxima ao depósito de estéreis e que 

compreende uma área de campos limpos, ocupando extensão aproximada de 15 ha. 

Todas essas iniciativas são entendidas pela empresa, e acatadas pelos órgãos 

governamentais, como “medidas compensatórias”. Medidas compensatórias em áreas 

que foram afetadas pela atividade, no passado, de forma direta ou indireta.  

 Outras medidas consideradas como mitigatórias são: 

- implantação de Cortinas Arbóreas, implantando barreiras para proteger contra a 

propagação de poluição sonora e de poeiras; servindo também como barreira visual. 

Para tanto, o objetivo é a plantação de eucaliptos, sibipirunas, além de manga e pitanga; 

- taludamento adequado para oferecer segurança às “pilhas de disposição de rejeitos, 

com compactação em padrões da construção civil.” Em seguida, haverá a proteção 

definitiva com recobrimento vegetal. Essas medidas serão adotadas, não como ações 

para segurança e proteção da empresa, mas como medidas mitigatórias pelos impactos 

produzidos pela mineração. 

Essas intervenções em determinadas áreas acarretam mudanças significativas 

nas paisagens originais, trazendo consequências ambientais. Não há como discordar de 

AB'SÁBER quando afirma:  

 



“Desde os mais altos escalões do governo e da administração 

até o mais simples cidadão, todos têm uma parcela de 

responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-

predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. 

Para tanto, há que conhecer melhor as limitações de uso 

específicas de cada tipo de espaço e de paisagem. Há que 

procurar obter indicações mais racionais, para preservação do 

equilíbrio fisiográfico e ecológico.”  (AB`SABER, 2007, p.10). 

  

 Todas as atividades minerárias devem ser precedidas por um processo de 

planejamento que adote a postura de cuidados com os componentes ambientais. Trata-se 

de aplicar o princípio da precaução. Infelizmente esse não é o hábito consagrado nas 

práticas minerárias no Brasil. 

Aspectos da Legislação Brasileira nas Atividades Minerarias 

 De acordo com a Constituição Federal (CF) os recursos minerais são de 

propriedade da União. Somente a União poderá conceder a outorga para que uma 

empresa ou particular tenha acesso aos bens minerais. 

 A Constituição Federal afirma:  

“Artigo 20. São bens da União: 

------  

IX - os recursos minerais,inclusive os de subsolo”  

 No seu Artigo 22, a CF define a quem cabe legislar sobre riquezas minerais, ao 

dizer: 

“Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

------ 

XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia” 

 Pelos motivos expostos a União criou, no âmbito do Ministério da Minas e 

Energia, o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que, entre suas 

funções, exerce controle sobre as práticas mineradoras. Para esse controle há o Código 

de Mineração. Está em vigor o Código de Mineração que foi instituído em fevereiro de 

1967, com diversas modificações pontuais. Atualmente, o governo está preparando uma 

reformulação geral na Lei e seu projeto deve abranger três temas: 

- o marco regulatório da mineração,  

- a criação de uma agência reguladora para o setor, e 

- a fixação de novas alíquotas para o pagamento de royalties ou Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, que revertem para União, estados e 



municípios. 

Obtenção da Licença de Lavra para Mineração 

 A exploração de riquezas minerais, no Brasil, deve obedecer um roteiro 

determinado pela legislação e de responsabilidade do DNPM. De início, após 

confirmação de que a área não tem impedimento ambiental, o empreendedor deverá 

solicitar ao DNPM a Licença para realizar Pesquisa. Se o Relatório das Pesquisas for 

aprovado pelo órgão, estarão criadas as condições para a solicitação da Licença de 

Instalação. Depois de percorrer esse caminho, se aprovado, o empreendedor poderá 

solicitar a Licença para iniciar suas atividades de Lavra. Nesse percurso será 

indispensável a apresentação dos documentos que comprovem a obtenção da Licença 

Ambiental para praticar a atividade, geralmente englobando o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) com seu Relatório(RIMA). 

 A Licença para Pesquisa será orientada para avaliar a espacialidade em que 

ocorrem as quantidades e qualidades do mineral a ser explorado, desde que ele não faça 

parte daqueles que são monopólio da União, como por exemplo, o petróleo, o gás 

natural e as substâncias radioativas. Após os estudos e as pesquisas, o empreendedor 

deverá apresentar relatório ao DNPM, contendo os dados que permitam o 

reconhecimento da exequibilidade técnica e econômica da exploração pretendida. 

Somente a partir desses estudos e comprovações, o Ministro das Minas e Energia 

preparará a Portaria de Concessão, autorizando a Lavra do bem da União.  

 O empreendedor que obteve o direito de praticar a atividade minerária terá, entre 

outras, algumas responsabilidades. Como:  

 Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo DNPM, cuja 

segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina. 

 Executar os trabalhos de mineração com observância das normas 

regulamentares.  

 Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou 

indiretamente, da lavra. 

 Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos 

aos vizinhos. 

 Evitar poluição do ar, ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração. 

 Apresentar ao DNPM, até o dia 15 (quinze) de março de cada ano, relatório das 



atividades realizadas no ano anterior. 

 Responder pelos danos causados ao meio ambiente, conforme está previsto no 

Artigo 16 do Decreto 98.812/90. 

 Para exercer esse controle ambiental previsto, o empreendedor deverá elaborar o 

Eia/Rima e percorrer o caminho da obtenção da Licença Ambiental para exercer suas 

atividades. Enquanto ao DNPM cabe o fornecimento da outorga para a extração 

mineral, ao Ministério do Meio Ambiente, pelos seus órgãos responsáveis, caberá o 

acompanhamento para garantir o respeito aos componentes ambientais.  

 A CF, em seu artigo 24, atribui competência concorrente à União, Estados e 

Municípios a legislação sobre: 

“VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

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

VII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao     consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”
iii

 

 

 Das considerações arroladas, depreende-se que, embora caiba à União o dever 

privativo de legislar sobre os assuntos da mineração, contudo os Estados e os 

Municípios possuem responsabilidades comuns no que diz respeito à preservação do 

patrimônio paisagístico e na defesa dos recursos naturais.  

 O Legislador de Lagamar, sabiamente, incorporou na Lei Orgânica do Município 

a responsabilidade que lhe é atribuída pela CF. Incluir o seguinte artigo: 

Artigo 7° A organização do Município observará os seguintes princípios  e 

diretrizes: 

----- 

X – a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais meio 

ambiente do município.” 

 Para reforçar essas suas atribuições e responsabilidades, a Lei Orgânica pontuou 

em seu: 

“Artigo 9° Além das competências previstas no artigo anterior, o Município 

atuará no exercício das competências que lhe são cometidas pela Constituição 

Federal em comum com a União e o Estado notadamente no que diz respeito 

a: 

----- 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;” 

Contudo, é nos artigos que tratam especificamente dos temas ambientais que a 

Lei Orgânica de Lagamar se compromete com os avançados conceitos do 

desenvolvimento sustentável, ao considerar em 

 
Artigo 277 – As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, e as pessoas físicas 



são responsáveis, perante o Município, pelos danos causados ao meio 

ambiente, devendo o causador do dano promover a recuperação plena do 

meio ambiente degradado, sem prejuízo das demais responsabilidades 

decorrentes.  

Parágrafo 1° - As condutas e atividades que degradem o meio ambiente 

sujeitarão os infratores, na forma da Lei, a sanções administrativas, incluindo 

a redução do nível de atividade, a interdição, cumulados com multas diárias e 

progressivas em caso de continuidade da infração ou reincidência. 

--------- 

--------- 

Artigo 283 – As normas de proteção ambiental estabelecida nesta lei, bem 

como as dela decorrentes, aplicam-se ao ambiente natural, construído e do 

trabalho.”
iv
 

 Cabe a todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas o cumprimento 

das normas regidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município. Ainda 

que caiba ao DNPM e ao Ministério do Meio Ambiente a fiscalização das atividades 

decorrentes da exploração mineral, contudo, o Município tem suas responsabilidades 

concorrentes.  

Cabe à Prefeitura Municipal de Lagamar, por intermédio de seus órgãos 

específicos, efetuar as verificações e garantir que as atividades desenvolvidas em seu 

território não ocasionem os danos ambientais previstos. Assim é que a integração na 

atuação dos municípios com os órgãos federais facilitará os acompanhamentos 

necessários e garantirá que a recuperação de áreas degradadas, quando for o caso. 

Ocorre que não tem sido hábito no Brasil esse trabalho integrado e compartilhado. Na 

maioria dos casos conhecidos, os municípios se eximem das responsabilidades quando 

há envolvimento de órgãos Estaduais e da União. Este é um dos sintomas da “baixa-

estima” de municípios, onde os administradores se sentem dependentes dos demais 

entes federados.  

 No caso do manuseio de água, seja para consumo ou para aproveitamento no 

sistema produtivo, ou no rebaixamento de níveis hidrostáticos, caberá ao Sistema 

Nacional de Recursos hídricos o devido acompanhamento. Quando os rios são de 

domínio dos Estados, bem como as águas subterrâneas, o poder para outorga e 

fiscalização é dos Estados. Mesmo assim, através de sua Resolução n° 29, de 11 de 

dezembro de 2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), considerando 

que as atividades minerárias possuem especificidades na utilização e no consumo de 

água que podem acarretar alterações nos regimes dos corpos de água, considerou que 

são sujeitos a outorga as seguintes atividades ligadas à mineração: 

“Artigo 2° 

----- 

I- a derivação ou captação de água superficial ou extração de água 



subterrânea, para consumo final ou insumo do processo produtivo; 

II- o lançamento de efluentes em corpos de água; 

III- outros usos e interferências, tais como:a) captação de água subterrânea 

com a finalidade de  rebaixamento de nível de água; b) desvio, retificação e 

canalização de cursos de água    necessários às atividades de pesquisa e lavra; 

c) barramento para decantação e contenção de finos em  corpos de água;d) 

barramento para regularização de nível ou vazão;e) sistema de disposição 

estéril e de rejeitos; f)aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e, 

g) captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de 

produtos minerários.”
v
 

A Resolução referida ainda considera que desde a fase de solicitação da Licença 

para Pesquisa o requerente deverá adentrar com o pedido da outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, junto à autoridade outorgante competente. Na mesma esteira da 

Resolução 29 do CNRH, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais 

(CERH) elaborou a Deliberação Normativa n° 27, de 04 de julho de 2011, atualizando 

sua legislação sobre as obtenções de outorgas para uso de recursos hídricos nas 

atividades minerárias. Nessa Norma fica expresso que toda atividade minerária que 

efetuar captação de água para rebaixamento do nível de água, ente outras ações, estará 

sujeita a apresentação de outorga, para obtenção de Licença Ambiental. Na 

conceituação de rebaixamento de nível de água fica assim expresso que corresponde 

“...a super-exploração de um aquífero ou sistema aqüífero para possibilitar a retirada de 

minério da mina...”. Também é muito importante o destaque oferecido pela Deliberação 

Normativa para a necessidade de que na análise da outorga sejam consideradas as 

prioridades definidas no Plano de Utilização de Água (PUA). 

 RUBIO (2006, p.37), ao abordar metodologias para rebaixamento do freático 

considera que: 

 “...os aquíferos nos ambientes da mineração, são semelhantes àqueles que, 

em muitas ocasiões, são objeto de bombeamento para atender as demandas de 

água para o abastecimento urbano, agrícola e industrial. Quando isso 

acontece, é necessário empregar a técnica de drenagem preventiva em avanço 

(DPA) que, de uma forma bem simplificada, consiste em se extrair água do 

aquífero em setores afastados a uma certa distância da lavra, de maneira que 

essas águas não sejam afetadas pela operação da mina.... Dessa forma, 

consegue-se o duplo objetivo de rebaixar o nível piezométrico abaixo das 

cotas da frente de lavra, podendo-se obter, ao mesmo tempo, uma água ótima 

para atender às demandas das operações de mineração e o abastecimento de 

quaisquer tipos.”  

Essa preocupação com a qualidade das águas não tem sido comum na mineração 

praticada em Lagamar. Especificamente no Estado de Minas Gerais, não tem sido 

habituais tais procedimentos. Uma parte muito significativa das atividades minerárias 

está em operação sem que tenha sequer dado entrada em seus processos para obtenção 



de outorga. O caso de Lagamar, onde se situa a Empresa Galvani, verifica-se que a 

outorga deve ser expedida pela Agência Nacional de Águas tendo em vista que o Rio 

Paranaíba é rio de domínio da União. Mas, ocorre que as aberturas das Cavas A, B e C 

na atividade mineradora alcançaram as águas de profundidade, cujo domínio pertence 

ao Estado de Minas Gerais. Isso significa que, no caso da Empresa Galvani, em 

Lagamar há necessidade de ser tratado o assunto da outorga para uso de água nos 

âmbitos Federal e Estadual. Contudo, não é possível atentar apenas para a captação das 

águas, sendo indispensável a verificação dos lançamentos que sejam efetuados após o 

processamento dos minérios e de seus rejeitos. Se há irregularidade na atividade 

minerária, há também a omissão dos órgãos responsáveis pela fiscalização após a 

emissão dessas outorgas. 

Imaginário popular quanto à atividade minerária 

Há muitas limitações na abordagem do desenvolvimento com sustentabilidade, 

em municípios que construíram poucas alternativas econômicas, ou que não 

aproveitaram adequadamente as experiências locais. Isso acontece, especialmente, 

quando o município possui riquezas minerais para ser exploradas. Há municípios que 

pela disponibilidade mineral vão em busca de empresas que desenvolvam a exploração, 

ainda que isso traga graves impactos ambientais em seus territórios.  

Contíguo a Lagamar, localiza-se o município de Vazante, onde o Grupo 

Votorantin, pela empresa Mineira, efetua a extração de zinco. A reflexão de ASSIS 

(2002) demonstra alguns aspectos da simbologia que é introduzida no imaginário dos 

habitantes locais.  

“A Mineira tem cerca de 250 empregados diretos, o que, para um município 

de 20 mil habitantes, constitui fonte considerável de trabalho remunerado. A 

empresa é o maior contribuinte de imposto municipal. Uma eventual 

paralisação das atividades da Mineira levaria o Município a uma situação 

próxima da falência. A Mineira, naturalmente, se aproveita disso para ignorar 

a legislação e contornar os princípios de preservação do meio ambiente, 

arrastando indefinidamente processos e autuações por parte de órgãos de 

controle ambiental, e ameaçando com processos na Justiça os poucos que se 

atrevem a denunciá-la.” (ASSIS, 2002, p. 15) 

 Pela abordagem do autor citado, na situação vigente em Vazante há conivência 

dos órgãos ambientais em conjunto com a Prefeitura, para proteger a empresa que gera 

emprego e renda no município. A dependência econômica em relação à atividade da 

empresa faz com que a sustentabilidade ambiental seja levada para segundo plano. A 



ideia que fica explicita é que ou se depreda sem controle o meio ambiente ou não há 

possibilidade de gerar emprego, renda e impostos municipais.  

 Essa também é a concepção do atual Secretário de Meio Ambiente de Lagamar, 

que já foi vice-prefeito por dois mandatos. Respondendo à entrevista efetuada nesta 

pesquisa, foram coletadas as seguintes afirmações, demonstrando a importância 

econômica da mineradora Galvani, no município de Lagamar: 

“Sem dúvida que foi muito importante a chegada da mineradora Galvani que 

comprou a empresa Trevo. Ela ampliou a produção gerando mais empregos e 

renda. Atualmente o município arrecada o CFEM
vi
 que dá impulso aos 

investimentos do município. Muitos habitantes de Lagamar compraram suas 

carretas para transportar o minério, a mão-de-obra foi qualificada e com isso 

veio a melhora das rodovias.”  

Quando se referiu ao tema ambiental, o Secretário argumentou: “A Galvani é 

uma empresa responsável, legalmente licenciada e vai fazer a recuperação da área como 

está em seu PCA
vii”. 

Tais afirmações oferecem pouca importância para as cubagens divulgadas pela 

direção da empresa, que considera o fosfato disponível, capaz de permitir lavra por mais 

cinco (5) anos, mesmo que em seu PCA tenha proposto a continuidade de suas 

atividades por um período de mais três (3) anos. Com isso, as análises obtidas em 

Lagamar demonstram a preocupação com o esgotamento do minério, o que deverá gerar 

desemprego e redução significativa nas receitas do município. Concepção reforçada nos 

discursos das autoridades municipais e estaduais que não trabalharam no sentido de 

construir com a população um projeto alternativo, mapeando as demais possibilidades 

econômicas e sociais. Neste momento, a preocupação é essencialmente voltada para 

preservar a atividade mineradora envolvendo a empresa Galvani, que é sua segunda 

maior fonte de empregos.  

Como o argumento dos agentes políticos locais é de que a economia de Lagamar 

se sustenta fortemente nas atividades minerárias da empresa Galvani, já passou o tempo 

de que as comunidades locais e suas autoridades se dediquem à construção de um 

projeto para diversificação nos processos de geração de emprego, renda e arrecadação 

de tributos municipais. E isso é necessário, tanto para a economia local quanto para a 

sustentabilidade ambiental do território severamente depredado, principalmente quando 

a própria empresa afirma que suas atividades estão limitadas pelo tempo e pela exaustão 

dos minérios. 

Considerações Finais  



As observações de campo e a experiência em Lagamar demonstram que há 

impactos ambientais importantes, resultantes das atividades minerárias da Empresa 

Galvani. Ficam afetados os componentes da natureza relacionados ao relevo, a 

atmosfera, as biodiversidades, bem como há uma deterioração na qualidade de vida das 

pessoas. O próprio relatório do Plano de Controle Ambiental (PCA) demonstra que os 

impactos produzidos necessitam de correções e de compensações ambientais. Alguns 

desses impactos poderiam ter sido tratados como medidas preventivas, como é o caso 

das influências diretas sobre os rebaixamentos de aquíferos e bombeamento para outras 

cavas. Se o Projeto de Lavra e o PCA não contemplam essas medidas mais compatíveis 

com os níveis do desenvolvimento tecnológico, caberia aos órgãos gestores fazer as 

exigências.  

 Embora esses elementos sejam explícitos, há uma tendência de que habitantes de 

Lagamar se conformem com a situação, tendo em vista os benefícios econômicos que 

são trazidos em curto prazo no trabalho assalariado, geração de renda e na arrecadação 

de tributos municipais.  

 Não são manifestadas ações das administrações do Estado de Minas Gerais e da 

municipalidade, para minimizar os impactos ambientais e suas consequências para a 

saúde pública. Mesmo que a empresa Galvani tenha apresentado as informações de que 

a vida útil do empreendimento seja de 3 ou de 5 anos, não há explícito um plano para 

superar as demandas que foram criadas com sua instalação. Em outras palavras, como 

ficará a população que atualmente depende da mineradora, após o esgotamento de suas 

atividades locais? E, para as depredações ambientais promovidas, qual será o plano de 

restauração das áreas afetadas? Quais são os verdadeiros motivos que levam os poderes 

constituídos à inércia e omissão? 

 No Plano de Controle Ambiental algumas das medidas consideradas como 

compensatórias não passam de ações indispensáveis para a própria execução de suas 

atividades, devidamente previstas na legislação. Plantar vegetação em áreas que foram 

afetadas nos processos de lavra não pode ser considerado medida compensatória. 

Significa que a Empresa não está atendendo as necessidades da compensação pelos 

enormes impactos ambientais negativos que produz em suas atividades. 

 Também, não são apresentadas medidas compatíveis e adequadas para atender os 

impactos produzidos nas biodiversidades.  

 Com todos estes elementos, pode-se dizer que a outorga para uso da água foi 

parcialmente expedida pela ANA, tratando-se exclusivamente de águas de domínio da 



União. Quanto à abordagem das águas subterrâneas, de domínio do Estado de Minas 

Gerais, não há referências. Mesmo com a outorga parcial não existem adequações no 

uso da água. O fato de haver outorga não significa que o empreendimento possa agir 

com a água, exclusivamente, conforme seu interesse. Deve utilizar metodologia e 

técnicas compatíveis com o bom uso da água, dentro dos limites da Lei. Isso não 

ocorrendo, caberá aos órgãos de fiscalização demonstrar que toda outorga é precária e 

pode ser suspensa e, em último caso, cancelada definitivamente. 
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