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Região Metropolitana de BH

Permissividade da atual legislação (exemplos)

Destruição do solo, das matas, da biodiversidade, do Patrimônio Paisagístico Natural e 

Sociocultural e comprometimento de lençóis freáticos pela atividade minerária.

Apoio da equipe do filme Lavra (2021) ao movimento anti-mineração na 

Serra do Curral

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/169607/Serra_curral_bh.mp4


01 0302 04

https://www.vivagrandebh.com.br/revista/urbanizacao-desenfreada-e-

mineracao-uma-sentenca-de-morte-as-aguas-que-abastecem-a-regiao-

metropolitana-de-belo-horizonte/

Região Metropolitana de BH

Assoreamento e contaminação de riachos, rios e lagos



01 0302 04

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/09/22/interna_gerais,1308060/amp.html

Assoreamento e contaminação de riachos, rios e lagos

Região Metropolitana de BH



01 0302 04

https://www. https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/10/20/sem-licenca-mineradoras-sao-autorizadas-a-operar-em-mg-com-assinatura-de-acordo-com-governo.ghtml

Região Metropolitana de BH



Praticamente todos os córregos, rios e lagos da RMBH 

estão assoreados como consequência da  mineração, de 

loteamentos e ocupações irregulares, assim como 

contaminados por lançamento de esgotos.

As sociedade não consegue se proteger e ao meio 

ambiente com a atual permissividade dos licenciamentos 

ambientais.



Permissividades da atual legislação

1- A SEMAD (Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável) nunca analisou    a    

sustentabilidade dos 

empreendimentos que licencia;

2- Os empreendimentos são 

analisados de forma fragmentada e 

olhando apenas uma parte de um retrato 

do presente, sem considerar o todo e 

sem fazer projeções futuras. O 

licenciamento ambiental atual não 

observa os princípios da precaução e 

da prevenção;

3- Os  conselhos  de  meio  

ambiente,  que são deliberativos, 

estão dominados pelo setor 

econômico e as ONGs de defesa 

do  meio  ambiente  são  

representadas por apenas 2 

conselheiros em 12;

4- O Estado não implanta ações  já 

estudadas que minimizariam 

impactos ambientais, por exemplo, 

os corredores ecológicos;

5- Os laudos, os EIA - Estudos de 

impactos Ambientais e as 

fiscalizações são fornecidos pelos 

próprios empreendedores - auto 

declaração.



Fiscalizar as barragens e mantê-las 

por séculos, pois se deixadas ao léu 

poderão romper como as de Rio 

Verde, Herculano, 

Samarco/Mariana, Vale/Brumadinho 

e outras.

Quais os ônus para o poder público? 1- Os empreendimentos com médio e alto

potencial de dano não são analisados do ponto

de vista da sustentabilidade considerando os

impactos sobre a economia pública, os aspectos

socioculturais e ambientais, no curto, médio e

longo prazo. Em decorrência dessa omissão do

estado mais de 300 barragens de rejeitos

ficarão em Minas sem serem descaracterizadas.



Ônus para o poder público 

Há consequências irreparáveis, 

por décadas, pois há barragens 

que podem destruir o Rio São 

Francisco, do ponto de 

rompimento até o oceano 

(Alguns elementos tóxicos como o 

Arsênio não se decompõem na 

natureza)

1- Os empreendimentos com médio e alto

potencial de dano não são analisados do ponto

de vista da sustentabilidade considerando os

impactos sobre a economia pública, os aspectos

socioculturais e ambientais, no curto, médio e

longo prazo. Em decorrência dessa omissão do

estado mais de 300 barragens de rejeitos

ficarão em Minas sem serem descaracterizadas.



2 - Os empreendimentos são analisados de forma fragmentada, observados apenas como uma

parte de um retrato do presente, sem considerar o todo e sem fazer projeções futuras.

O licenciamento ambiental atual não observa os princípios da precaução e da prevenção.

Os grandes empreendimentos e os de maior impacto potencial são fragmentados em

pequenas partes para facilitar o licenciamento. Esta fragmentação impede a sociedade e o

estado de entenderem com profundidade os impactos cumulativos e sinérgicos do

empreendimento sobre águas superficiais e subterrâneas, corredores ecológicos, infraestrutura

urbana e viária, assim como sobre bens materiais e imateriais das sociedades impactadas.



Licenciamento ambiental da Serra do Curral em Belo Horizonte

A mineradora tem 12 processos 

minerários contíguos totalizando 1536 

hectares, mas licencia apenas uma parte 

com 149 hectares. 

Assim, a população de BH e dos 

municípios próximos ficam sem poder 

analisar os reais impactos dessa 

mineração sobre seu cartão postal, o 

Patrimônio Paisagístico Natural da Serra 

do Curral, e seus recursos hídricos.



Serra do Curral - Permissividade da atual legislação

Fonte: Observatório da Mineração



3 - A deliberação sobre o deferimento ou não de empreendimentos com alto e médio potencial

de dano cabe aos Conselhos, entre eles a Câmara de Atividades Minerárias, onde as ONGs de

defesa do meio ambiente são representadas por 2 conselheiros em 12.

Vide ACP do MPMG de 03/12/2020



“... I – DOS FATOS

Segundo apurado nos autos, o Estado de Minas Gerais tem restringido a participação

democrática nos processos decisórios referentes ao licenciamento ambiental de âmbito

estadual, deixando de cumprir os ditames constitucionais alusivos à democracia participativa

nas questões ambientais.

Em um contexto em que propositadamente se desequilibra a balança para conferir indevida

predileção para o segmento produtivo e seus interesses eminentemente econômicos, a

intervenção do Poder Judiciário mostra-se necessária para estabelecer a ordem constitucional e

garantir a concreta ocorrência dos princípios democrático e da participação cidadã na esfera da

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, mormente

nas câmaras técnicas especializadas do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,

que são os órgãos responsáveis por decidir sobre os processos de licenciamentos ambientais

de atividades, empreendimentos e obras de significativo impacto. ...”

ACP do MPMG de 03/12/2020



"... A partir das reflexões propostas pelos representantes, da detida análise do repositório

normativo que rege o COPAM e do cotejo do recente histórico de decisões das câmaras

técnicas do aludido Conselho Estadual, chega-se à indelével conclusão de que a

participação social nos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais é meramente formal,

inexistindo, na prática, real, efetiva e substancial incidência do princípio democrático no

processo de tomada de decisões, circunstância que acarreta em verdadeiro desequilíbrio

entre os interesses que compõe o tripé do desenvolvimento sustentável, os quais, por

óbvio, deveriam estar igualitariamente respaldados. . ...”

ACP do MPMG de 03/12/2020



“... Portanto, nota-se que a SEMAD possuía pleno conhecimento acerca do desequilíbrio

existente nas câmaras técnicas do COPAM, inclusive em decorrência de auditoria realizada

pela CGE no seio da Câmara de Atividades Minerárias.

Porém, mesmo diante de resultados catastróficos derivados de sua equivocada política de

gestão ambiental, optou, de forma consciente e deliberada, por implementar mudanças

meramente cartulares, perpetuando a práxis de conferir proeminência ao viés econômico em

detrimento dos demais predicados da sustentabilidade.. . ...”

ACP do MPMG de 03/12/2020



O setor econômico tem maioria absoluta dos votos e vota sempre pelo deferimento do

empreendimento, independentemente dos argumentos e documentos apresentados

pelas ONGs de defesa do meio ambiente.

Tal situação de desequilíbrio, que permite que os próprios empresários decidam pelo

deferimento ou não dos seus empreendimentos, é legal por estar prevista em lei,

mas não necessariamente é ética ou representa o desejável para o desenvolvimento

sustentável.

ACP do MPMG de 03/12/2020



4 – A não implantação de ações, já estudadas, que minimizariam impactos ambientais:

O Estado de Minas possui, há mais de uma década, o mapeamento dos corredores ecológicos 

da RMBH. Sabendo da importância dos corredores para a conservação da biodiversidade, por 

qual motivo não os implanta?

O reconhecimento dos corredores ecológicos deveria ser ação obrigatória do Estado e o  setor  

econômico  (FIEMG,  mineradoras  e  CMI) reconhece somente aqueles já regulamentados pelo 

Governo. Como a regulamentação dos corredores deve ser deliberada pelo COPAM, onde o 

setor econômico tem maioria assegurada, o Estado de Minas posterga os reconhecimentos e 

não os regulamenta.

O imenso prejuízo ambiental representado pela perda de biodiversidade não tem sido 

considerado pelo Estado.



5 – Os laudos, os Estudos de impactos Ambientais (EIA) e as fiscalizações são fornecidos pelo

próprio empreendedor.

● No caso da barragem da Vale em Brumadinho foram apresentados laudos falsos e omitidas

informações importantes sobre a situação da barragem que rompeu matando 272 pessoas.

● Após aquele rompimento, mais de 40 barragens de rejeitos, que as mineradoras

afirmavam estar seguras, passaram a ostentar níveis de risco alto ou de iminente ruptura.

● Podendo os empreendedores apresentar laudos, EIAs e relatórios de fiscalizações

necessários ao licenciamento, isso possibilita a contratação de empresas de consultoria,

para realização desses estudos/documentos, que concordem em atender aos interesses do

empreendedor, mesmo que seja apresentando informações não verdadeiras.

● O Estado não questiona os documentos apresentados pelas mineradoras no licenciamento.



O que esperamos da Justiça?

Em face da urgência do enfrentamento das crises climática e hídrica, entendemos a 

necessidade da aplicação do artigo 225 da Constituição Federal, ampliando seu 

alcance e seu entendimento para todas as leis que tratam do meio ambiente.



§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ...”

“... I – preservar e restaurar os processos ecológicos  essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) ...”

“... Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

No caso dos corredores ecológicos, fundamentais para “... preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do País ...”, o estado,ao não os regulamentar (reconhecer os corredores 

existentes), os impede de serem protegidos.



“§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ...”

... IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de

impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento) ...”

“... Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

A regulamentação permite a fragmentação dos empreendimentos “... obra ou atividade 

potencialmente causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente ...” para facilitar 

sua aprovação e isto joga contra os princípios da precaução e prevenção.

Não  sendo  efetuadas  as  Avaliações  Ambientais  Integradas (AAI),  estamos permitindo  a 

“cupinização silenciosa e invisível” do meio ambiente.



§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ...”

“... V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

(Regulamento) ...”

“... Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

A regulamentação permitiu que os próprios empreendedores produzissem os Laudos, EIAs e 

fiscalizações de seus empreendimentos, com o estado aceitando as técnicas e métodos de 

construção das barragens inseguras que temos hoje e das que já romperam.



§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: ...”

“... VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais à crueldade. (Regulamento) ...”

“... Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

“... Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

Ao não regulamentar os corredores ecológicos o estado está permitindo a extinção gradual da 

nossa fauna e flora silvestre.



“... Art. 225. ...

§ 2º Aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo 

com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas 

ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos 

causados...”

O empreendedor/minerador sempre

entra na Justiça contra as multas e

outras penalidades e segura o veredito

final por décadas, até que o

empreendimento esteja acabando,

tornando este parágrafo inócuo.

A lei 23.291/ 2019 MG criou a obrigação

de caução para empreendimentos

minerários com barragens, mas o

estado ainda não regulamentou a

caução.



Julio Grillo – juliogrillo@uol.com.br – 21/10/2022


