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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

RESOLUÇÃO/COMAM Nº 014, de 29 de agosto de 2008. 

 

Aprova Condicionante para 

Licença de Operação (LO) de 

atividades de Extração Mineral 

no município de Altamira - Pará  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM, no uso da 

atribuição que lhe confere a lei nº 1.528 de 26 de março de 2004 no Art. 32 de seu 

Regimento Interno,  

Considerando que as atividades de extração mineral cumprem um importante papel 

no desenvolvimento social e econômico da região em que se inserem, gerando empregos e 

movimentando o mercado da construção civil, mas segundo Brandt (1988), é responsável 

por impactos ambientais muitas vezes irreversíveis. 

 

Considerando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 trata especificamente 

dos principais aspectos relativos ao meio ambiente. O parágrafo segundo desse artigo é 

claro ao estabelecer obrigatoriedade para aquele que explorar recursos minerais de 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

publico competente, na forma da lei (Moraes, 2002). Segundo Tommasi (1993) nenhum 

empreendedor pode iniciar um novo processo sem ter plena consciência de que a opinião 

publica, pode imediatamente, atribuir-lhe a responsabilidade do dano que sua empresa 

possa causar ao meio ambiente. 

 

Considerando a degradação ambiental causada pela atividade mineraria de insumos 

para construção civil é objeto de preocupação em vários países do mundo e tem gerado 

conflitos entre a sociedade civil organizada e os mineradores de areia. A produção de bens 

minerais e imprescindível em qualquer parte do mundo, portanto, é necessária a busca de 

aperfeiçoamento para extração dessas matérias, cuja importância econômica e social é 

indiscutível, de forma a se conseguir uma integração, sem ferir a paisagem e o meio 

ambiente. 

 

Considerando que minerar é uma das atividades mais primitivas exercidas pelo 

homem como fonte de sobrevivência e produção de bens e indústrias. A forma de extrair 

os bens minerais que a natureza nos oferece tem sido aprimorada nos últimos cinqüenta 

anos. Como atividade extrativa, a mineração exercida sem técnicas adequadas e sem 

controle, pode deixar um quadro de degradação oneroso na área que a abriga. A atividade 

mineral requer, para seu êxito, cuidadoso planejamento a partir do conhecimento efetivo 

da situação, a adoção de tecnologia evoluída e aplicável ao caso especifica por uma equipe 

qualificada e o restabelecimento das condições anteriores encontradas ou recomendadas. 
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Considerando todo ato de minerar, tanto a céu aberto como subterrâneo, modifica o 

terreno no processo da extração mineral e de deposição de rejeitos. O bem mineral 

extraído não retorna mais ao local, fica em circulação, servindo ao homem e suas 

necessidades. Esse aspecto traz consigo uma dúbia questão, pois se, de uma maneira, a 

mineração degrada o terreno, é verdade também que este ambiente pode ser reestruturado 

de forma aceitável, limitando o impacto ambiental negativo a um curto período de tempo. 

A reestruturação é um dos elementos que devem ser objeto de preocupação e de ações 

efetivas desde os primórdios do processo de planejamento, durante a exploração do 

minério, até um período após o termino da atividade mineraria.  

    

Considerando a implantação de um programa de recuperação de uma área, assim como 

programas de educação ambiental terá como objetivo minimizar ou eliminar os efeitos 

adversos decorrentes das intervenções e alterações ambientais inerentes ao processo 

construtivo e a operação do empreendimento, as quais são potencialmente geradoras de 

fenômenos indutores de impactos ambientais que manifestar-se-ão nas áreas de influencia 

do empreendimento.  

 

Considerando assim, entendemos que no licenciamento, a Educação Ambiental 

entra como ferramenta indispensável no processo de gestão ambiental e na proposição de 

medidas mitigadoras dos impactos causados por estas atividades. 

 

Considerando a educação ambiental é considerado instrumento indispensável 

no processo de licenciamento ambiental como estão preconizados no art. 225 da 

Constituição Federal já citado anteriormente e no seu Parágrafo 1° inciso IV  

 

“para garantir a efetividade deste direito, incube ao Poder Público 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente.”  

Legislação complementada pela Lei 9795/95 regulamentada pelo decreto 4281/02 a qual 

estabelece:  

“Art. 6o Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser 

criados, mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, 

programas de educação ambiental integrados: 

I - ...; 

II - às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento 

ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento 

costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos 

pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e 

melhoria de qualidade ambiental”. 

 

Considerando que os critérios e padrões de Educação Ambiental, deverão ser 

abrangentes e de forma a permitir fácil execução em todos os empreendimentos de 

extração mineral, no município de Altamira – Pará, com vistas a garantir qualidade de vida 

aos munícipes.  
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RESOLVE: 

  

Art. 1º Fica aprovado que diante da necessidade desses empreendimentos adotarem 

práticas que minimizem os passivos ambientais deixados por essas atividades, utilizando-

se de projetos de Educação Ambiental como instrumento. 

  

Art. 2º Assim a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo, 

através do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, estabelece que os 

empreendimentos de extração mineral adotem obrigatoriamente em parceira com a própria 

SEMAT ou com outras instituições Programas de Educação Ambiental que intervenham 

principalmente nas populações mais atingidas por esses empreendimentos, sejam eles 

moradores das regiões onde os mesmos estejam instalados ou venham a se instalar assim 

como os funcionários dessas empresas, com relatórios anuais, apresentados em plenário do 

COMAM, com detalhamento das ações realizadas.  

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZELMA LUZIA DA SILVA COSTA 

Presidente do COMAM 
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