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Resumo 

 Este trabalho tem como principal objetivo discutir a recuperação das áreas 

degradadas por extração de mármore, a partir da ótica da legislação ambiental brasileira, 

além de proporcionar algumas técnicas de recuperação e manejo para tais áreas. A 

metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em análise bibliográfica referente ao 

tema estudado. Além de uma discussão e  proposta para o manejo e recuperação para as 

áreas afetadas.  

Palavras chaves: legislação ambiental brasileira, recuperação de áreas degradadas, 

técnicas de manejo.  

Introdução 

 O mármore é uma rocha metamórfica, e é considerada uma rocha ornamental. 

Bastante utilizada em decoração de casas. Sua extração ocorre a partir de jazidas de 

mármore, no qual é feito a escavação e retirada das rochas. 

 De acordo com o art. 225/1988, toda a área degradada por mineração deve ser 

devolvida com o mínimo de impactos possíveis, permanecendo a quantidade e 

qualidade para gerações futuras. 

Com o apoio tecnológico aos mineradores, no sentido de aumentar a 

produtividade, contribuir na melhoria da qualidade dos produtos, na condições de 

higiene e segurança do trabalho e na redução de perdas de material nas etapas da cadeia 

produtiva. Estas perdas de matérias são representadas pela grande quantidade de 

resíduos gerada, principalmente, nas etapas de extração e beneficiamento da rocha. A 

redução destas perdas tem sido estudadas, e tentando varias alternativas de 

aproveitamento. 

A extração e o beneficiamento das rochas ornamentais( mármore, granito, 



quartzito, ardósia e outras) produzem, em todas as suas etapas do processo ( lavra, 

beneficiamento e acabamento). 

 O presente trabalho tem como objetivos principais, discutir a recuperação e 

manejo de áreas degradadas a partir da extração de mármore visando a legislação 

ambiental brasileira, além de tratar de algumas técnicas de manejo e recuperação destas 

áreas. 

Recuperação e manejo de áreas degradadas sob uma ótica da legislação brasileira 

 A Mineração, igualmente, vem recebendo maior atenção nos últimos anos, 

principalmente no Brasil. A admirável geodiversidade do pais, bem como o fato de 

sermos um dos maiores players na exploração de minérios como o de ferro, manganês e 

nióbio, colaboraram para que as atividades minerárias assumissem um papel importante 

no cenário atual brasileiro. Sendo a expectativa pelo novo marco regulatório da 

mineração e a instituição de novas taxas para o desenvolvimento das atividades 

minerárias em alguns Estados, bem como a criação de uma nova agência para regular o 

setor também contribuíram para que fosse destinada mais atenção a este assunto aqui no 

Brasil. 

 Entretanto, a lei 6938 /81 (que enumera as atividades potencialmente poluidoras 

e utilizadoras de recursos ambientais, e elenca a mineração), a mineração causa 

expressivos impactos ao meio ambiente, como o desmatamento da vegetação no local e 

arredores da jazida (não apenas para os trabalhos de extração, como também para a 

construção da infraestrutura de beneficiamento dos minérios), alterações químicas no 

solo e na águas contaminações em geral, consideráveis bacias de rejeitos e pilhas de 

estéril, poluição sonora, alteração dos hábitos da fauna local, assoreamento de leitos de 

rios, dentre outros. Neste sentido pelos diversos impactos causados ao meio ambiente, a 

exploração mineral é ainda proibida em diversas áreas como em terras indígenas, 

parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas, dentre outros. 

 Nas áreas onde e exploração mineral, é permitida, o instituto do licenciamento 

ambiental permite que os impactos e danos ao meio ambiente a serem causados pela 

mineração sejam conhecidos e, dentro do possível, minimizados. Desta forma, o sistema 

trifásico do licenciamento ambiental persiste na exploração dos recursos minerais. 

Será necessária a licença ambiental, na fase de autorização de pesquisa, somente 

quando for requerida, pelo titular do direito minério ao DNPM, uma guia de utilização. 

A guia de utilização, prevista no artigo 22, parágrafo segundo, do código de Mineração, 



é o documento que admite, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais 

na área titulada, antes da autora da concessão de lavra, fundamentado em critérios 

técnicos, ambientais e mercadológicos, mediante prévia autorização do DNPM, em 

conformidade com os requisitos e especificidades técnicas previstos na portaria Diretor-

Geral do DNPM n 144, de 03 de maio de 2007. 

Neste sentido, conforme define a Resolução n 09, de 06 de dezembro de 1990 

(Resolução 09/90) o empreendedor deverá requerer ao órgão ambiental competente a 

respectiva licença de operação para pesquisa mineral. Deverá ser apresentado, para 

tanto, o plano de pesquisa mineral, já com a avaliação de impacto ambiental e as 

devidas medidas mitigadoras e serem adotadas no âmbito dos danos e impactos 

ambientais que eventualmente serão causados pelas atividades. 

Após a aprovação, pelo DNPM do relatório final de pesquisa inicia-se, conforme 

mencionamos interiormente a fase de requerimento de concessão de Lavra. Nesta etapa, 

titular deverá apresentar argumentos no sentido de comprovar a viabilidade técnica-

econômica de lavra da jazida relacionada ao direito minerário. É neste momento que o 

titular deverá apresentar o plano de avaliação econômica ao DNPM, conforme 

disposição do artigo 38 inciso VI que do código de mineração. O documento deverá 

conter diversos elementos para sua instrução, como memorial explicativo, projetos e 

anteprojetos referentes ao método de mineração a ser utilizado, instalações de 

infraestrutura, instalações de captação e proteção das fontes, educação, distribuição e 

utilização da água dentre outros. Nesta fase, deverá ser solicitada, pelo titular do direito 

minerário ao órgão ambiental, a respectiva LP para o empreendimento. Para o 

requerimento do LP, o titular do direito minerário deverá também apresentar o EIA, e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Após a expedição do LP, o titular do direito minerário deverá solicitar a LI. Esta 

deverá estar acompanhada do Plano de Controle Ambiental (PCA), que conterá projetos 

executivos para a minimização dos impactos ambientais analisados por conta dos 

estudos realizados para a concessão da LP. Nesta fase, portanto, após a avaliação dos 

possíveis impactos do empreendimento minerário no meio ambiente, realizada para a 

expedição da LP, o órgão ambiental competente solicita ao titular do direito minerário 

que proponha meios para atenuar, de alguma forma, os impactos e perturbações ao meio 

ambiente anteriormente identificados. Uma vez que o PCA é aprovado pelo órgão 

ambiental, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 5° da Resolução 09/90, é 

expedida a LI para o empreendimento. 



Devemos ressaltar que a extração de recursos minerais sem o devido 

licenciamento ambiental ou com desacordo na lei é considerado crime, art. 55, Lei nº 

9605/1998. 

 

Técnicas de recuperação e manejo de áreas degradadas por retirada de mármore 

Produtos minerais e derivados movem a economia da atualidade e estão 

presentes em necessidades básicas como agricultura, habitação, transporte, 

infraestruturas de saneamento, meios de comunicação e desenvolvimento tecnológico. 

Atualmente são extraídas do subsolo nacional várias substâncias metálicas, não 

metálicas e energéticas. Na participação do mercado mundial, destacam-se a exploração 

de nióbio, minério de ferro, ouro, manganês, cobre, silício, caulim, bauxita, estanho, 

chumbo, granito, rochas ornamentais dentre outros (IBRAM, 2010). 

A mineração gera muitos impactos. Alguns desses impactos são inerentes a 

própria atividades, outros podem ser minimizados se houver manutenção adequada, 

porem todos eles podem gerar processos de degradação do meio natural irreparável caso 

não sejam gerenciados. Quando não são bem administrados, os impactos ambientais 

causados pela mineração podem provocar um conjunto de efeitos indesejáveis entre a 

empresa e sociedade. Estes podem ser relativos à poluição ambiental, conflitos de uso e 

ocupação de solos, geração de áreas degradadas e etc. 

Para Beltrão (2009), antes da implantação de qualquer empreendimento, 

inclusive de exploração mineral, toda atividade deve realizar estudos ambientais através 

de relatório que contemplem a caracterização minuciosa da área em que se pretende 

instalar o empreendimento e seu entorno. Nestes estudos devem constar aspectos do 

meio físico (abiótico e biótico) e do meio socioeconômico (uso e ocupação dos solos, 

características da população, expectativas de crescimento e desenvolvimento social e 

econômico). 

A manipulação do meio ambiente e exploração dos recursos naturais alteram a 

dinâmica da paisagem e equilíbrio dos ecossistemas, e geram impactos muitas vezes 

irreversíveis, direta ou indiretamente, ao subsolo (rochas e aquíferos) e solos, rios, flora, 

fauna e o próprio homem. Fatores como supressão da vegetação, perturbação do 

ecossistema, comprometimento da qualidade e vazão hídrica, erosão de solos e 

proliferação de pragas e doenças podem ser consequências de impactos ambientais 

causados pela exploração mineral. 



Para gerenciar e evitar esse quadro de degradação é necessário que sejam 

realizados estudos prévios sobre os impactos causados pela exploração mineral assim 

como deve ser elaborado um plano de recuperação de áreas degradadas visando o 

posterior retorno do equilíbrio natural. 

As medidas de recuperação visam corrigir os impactos ambientais negativos 

originados da exploração mineral através de soluções estudadas junto às condições de 

adequação daquele ambiente. Com empreendimento assume o compromisso de só 

encerrar as atividades e o monitoramento da área quando neste existir condições 

naturais de equilíbrio entre os solos, a flora e a fauna. Tais condições do ambiente 

devem ser periodicamente assistidas por um programa de monitoramento ambiental que 

deve contar no PRAD (BITAR, 1997; e REIS, 2006). 

a) A recuperação provisória do terreno, para enquanto seu uso final não for decidido. 

b) A recuperação definitiva da área, para quando o uso adequado já estiver definido. 

Deve desenvolver um programa de monitoramento durante e após a aplicação 

das medidas de recuperação no intuito de inspecionar periodicamente se a meta de 

recuperação da área será alcançada. Para isso são estabelecidos indicadores ambientais 

de qualidade e desempenho de acordo com as normas legais (REIS, 2006; AUMOND, 

2007). 

Deve desenvolver medidas de reestruturação e reabilitação das condições 

naturais originais dos ambientes degradados através de estudos interdisciplinares 

(BITAR, 1997). Para isso, é necessário conhecer a complexidade de todo o ambiente 

onde a área degradada está inserida, sua gênese, expressão e interações no espaço e 

tempo. 

 

Considerações finais 

Com os efeitos por vezes irreversíveis devido o impacto e desiquilíbrio 

ecológico ocasionado pelas ações antrópicas, ou seja afetando direta e indiretamente a 

fauna, flora, solos, rios e até o próprio homem, torna-se necessário a recuperação e 

manejo das áreas degradadas por retirada de mármore. 
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