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Resumo: A atividade minerária é de grande importância, devido sua capacidade econômica, porém a 

mesma é caracterizada como de alto potencial impactante sobre o meio ambiente, em sua fase de 

lavra e até mesmo de beneficiamento, pois gera degradação visual paisagística, do solo e do relevo; 

ainda podem ocorrer alterações na qualidade das águas, e transtornos às populações que habitam o 

entorno e à saúde das pessoas diretamente envolvidas. O projeto de exploração de uma jazida de 

fosfato no município de Anitápolis-SC, vem provocando resistência por parte de ambientalistas e 

população local, que temem que o empreendimento tenha impacto ambiental e socioambiental com 

efeitos negativos na região. Em janeiro de 2010, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região 

vetou a instalação da fábrica de ácido sulfúrico e fertilizantes nesta região. Diante do exposto este 

trabalho, tem como objetivo geral realizar uma descrição da intenção de se instalar uma mineradora 

de fosfato no município de Anitápolis, bem como analisar os impactos socioambientais que poderão 

ocorrer caso seja instalada a mineradora nesta região. Para atingir o objetivo proposto esse trabalho 

será realizado através de uma pesquisa qualitativa e descritiva da proposta de implantação da mina 

de fosfato em Anitápolis, bem como documentos e notícias relacionadas ao empreendimento. 

 

Palavras-chave: Mineração de Fosfato, Produção Mineral, Fertilizantes, Impactos Sociais, Impactos 

Ambientais. 

 



 

 

ANALYSIS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSOCIATED WITH A FUTURE 

DEPLOYMENT OF A PHOSPHATE MINING IN ANITÁPOLIS, STATE OF SANTA CATARINA, 

BRAZIL 

 

Abstract: The mining activity have great importance because of its economic capacity, but it is 

characterized with a high potential impactful on the environment, in its extraction phase and even 

processing, generating degradation of landscapes, water, soil and relief. The inconvenience to the 

people who inhabit the environment and the health of people directly involved in the exploration 

project of a phosphate mine in the Anitápolis City, SC - Brazil, did resistance from environmentalists 

and local population, about the impacts with negative effects on the region. In January 2010, the 

Regional Federal Court (TRF) of the 4th Region blocked the installation of the sulfuric acid plant and 

fertilizer in this region. Given the above this job, has the overall objective to make a description of the 

intention to install a phosphate mining company in the Anitápolis City and analyze the social and 

environmental impacts that may occur if the mining company installing in this region. To achieve the 

proposed objective this work will be done through a qualitative and descriptive study of the 

implementation of the proposed phosphate mine in Anitápolis, as well as documents and news related 

to the project.  

Keywords: Phosphate Mining, Mineral Production, Fertilizers, Social Impacts, Environmental 

Impacts. 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande produtor de minérios, destacando-se no cenário mundial. Tendo na 

sua produção 72 substâncias minerais, das quais 23 são metálicas, 45 não-metálicas e 4 energéticas. 

Diante de tantos recursos minerais a serem explorados, atualmente conta com aproximadamente 3.354 

minas em atividade (GEO FÍSICA BRASIL, 2013).  

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações com 

geração de benefícios sociais, mas também problemas socioambientais, durante a vida útil da mina e 

após o seu fechamento. Neste contexto, é importante conhecer e controlar os impactos socioambientais 

gerados por esta atividade, proporcionando assim um meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as futuras gerações. 

Os impactos causados pela mineração, associados à competição pelo uso e ocupação do 

solo, geram conflitos socioambientais, alterações ou impactos advindos da atividade mineral e podem 

provocar maior ou menor impacto, conforme a localização, o método de lavra, o tipo de minério 

extraído, e o tipo de desmonte utilizado. De acordo com Bacci (2006), os fatores geológicos ligados à 

localização natural da jazida e ao grande volume das reservas, proporcionando longa vida útil aos 

empreendimentos, são fatores rígidos e imutáveis que impedem a mudança das áreas de extração. 

Neste contexto, é imprescindível a atuação das políticas públicas, como uma ferramenta na gestão do 

planejamento urbano, pois na ausência destas, ocorre a ocupação humana e o crescimento urbano em 

direção ás áreas periféricas e próximas às jazidas de minério, originando um quadro crescente de 

conflitos entre as empresas que exploram minério e a população do seu entorno. 

O projeto de exploração de uma jazida de fosfato no município de Anitápolis, SC, vem 

provocando resistência por parte de ambientalistas e população local, que temem que o 

empreendimento tenha impacto ambiental e socioambiental com efeitos negativos na região. Em 

janeiro de 2010, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região vetou a instalação da fábrica de 

ácido sulfúrico e fertilizante nesta região (VERBETES, 2012). 



 

 

Diante do exposto este trabalho, tem como objetivo avaliar os impactos socioambientais 

em potencial que poderão ocorrer caso seja instalada a mineradora de fosfato no município de 

Anitápolis, SC. 

Este trabalho será realizado a partir de uma pesquisa qualitativa e descritiva da proposta 

de implantação da mina de fosfato em Anitápolis, bem como documentos e notícias relacionadas ao 

empreendimento.  

A partir da análise desses documentos será possível avaliar os impactos socioambientais 

no município de Anitápolis, com o intuito de alertar a população local, bem como órgãos públicos e de 

fiscalização. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Mineração de fosfato no Brasil 

Mineração é considerada à atividade de extração de recursos minerais que se encontram 

em estado natural, resultantes de processos geológicos de ocorrência na crosta terrestre, que pode ser 

explorado economicamente, ou que seja de alguma forma útil para a sociedade. Os minérios podem 

ser classificados como energéticos, amplamente utilizados na produção de energia elétrica (exemplos: 

petróleo e carvão), metálicos, explorados para obtenção de determinado elemento que faz parte da sua 

constituição (exemplos: ouro, prata, alumínio), e não metálicos, largamente utilizados na construção 

civil e em processos industriais diversos (exemplos areia, argila, calcário e outros) (OLIVEIRA, 

2007). 

No Brasil a mineração de fosfato vem tomando importância na economia nacional, sendo 

que o Brasil foi o sexto maior produtor mundial de fosfato em 2011, e 4º maior consumidor mundial 

de fertilizantes, no entanto, responde por apenas 3,25% da produção mundial, estimada em 191 

milhões de toneladas, ficando atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. O Brasil ainda é 

dependente de alguns minerais importantes para a economia, sendo o importador de 91% do potássio e 

51% do fosfato, ambos essenciais para a indústria de fertilizantes (IBRAM, 2012). 

Os depósitos sedimentares e os depósitos de origem ígnea são considerados os mais 

importantes do ponto de vista econômico. De acordo com o Departamento de Nacional de Produção 

Mineral (DNPM, 2013), as jazidas fosfáticas naturais brasileiras, são de origem ígnea com presença 

acentuada de rocha carbonatítica, com teores médios de 10-11% de pentóxico de fósforo (P2O5) e 

com mineralogia mais complexa e baixo grau de uniformidade, resultando em um aproveitamento 

industrial mais complexo e, consequentemente, com custos mais elevados. Entretanto, as reservas 

mundiais, ocorrem principalmente em rochas sedimentares, com teor entre 25% e 33% de P2O5, com 

maior uniformidade e mineralogia mais simples. 

As reservas brasileiras de fosfato estão concentradas principalmente, nos Estados de 

Minas Gerais com 67,9% desse total, seguido de Goiás com 13,8%, São Paulo com 6,1%, que juntos 

participam com 87,8% das reservas do País, e o restante nos Estados de Santa Catarina, Ceará, 

Pernambuco, Bahia, Paraíba, Tocantins, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. 

Ressalta-se que 91,5% do patrimônio nacional de rocha fosfática, estão concentradas em apenas nove 

municípios brasileiros, onde o município de Anitápolis detém 4,6% (DNPM, 2006). 

2.2. Mineração de fosfato em Santa Catarina 

De acordo com Campos (2010), a jazida de fosfato localizada em Anitápolis, Santa 

Catarina, não será a primeira mina de fosfato no Brasil. E a implantação da Indústria de Fosfatados 

Catarinense (IFC) poderá trazer progresso e desenvolvimento econômico para o país. 

 Entretanto a região, única rica em fosfato no sul do Brasil, em que se pretende explorar a 

jazida (essencial na fabricação de fertilizantes pra agricultura), encontra-se situada em um vale repleto 



 

 

de nascentes, que contempla vegetação do bioma Mata Atlântica, o qual se encontra atualmente em 

extinção, sendo considerada uma área de grande importância hidrológica para a bacia do Rio Tubarão. 

A possibilidade de implantação de uma mineradora de fosfato em Anitápolis vem 

causando conflito entre, prefeitos, deputados, ambientalistas, especialistas e moradores que se dividem 

quanto a “desenvolvimento” que a fosfateira irá trazer para a região, já que ela poderá afetar outros 21 

municípios. 

 2.3. Impacto ambiental  

Impacto ambiental é definido no primeiro parágrafo da Resolução CONAMA nº 001, de 

23 de janeiro e 1986 como: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

[...] 

A identificação dos impactos nas atividades desenvolvidas pela mineração é de extrema 

importância, uma vez que através desses impactos é possível avaliá-los, mensurando-os para 

posteriormente definir medidas mitigadoras aos mesmos.  

Entretanto, a atividade mineraria geram impactos ambientais consideráveis durante o 

processo de exploração e disposição de seus resíduos. 

Segundo, Silva (2007) o principal e mais característico impacto ambiental decorrente da 

atividade de mineração é a que se referem à degradação visual da paisagem, oriundos da supressão de 

vegetação, causando impactos sobre a fauna e a flora e expondo o solo a agentes erosivos, provocando 

a contaminação dos corpos hídricos, e ainda  o tráfico de veículos, os ruídos e vibrações, as poeira e 

gases,  que trazem transtornos  para a população que habitam o entorno do empreendimento ou os que 

trabalham diretamente na mineração. 

Nas jazidas a céu aberto, pode ocorrer a grande emissão de material particulado 

suspensos na atmosfera resultante de escavação; explosão; movimentação de máquinas e transporte; e 

ainda por fugas em plantas de beneficiamento e pela ação dos ventos nos depósitos a céu aberto 

(BRAGA, 2007).  

Portanto, podemos considerar que os problemas ambientais estão diretamente associados 

às diversas fases de extração, produção e disposição dos rejeitos de minérios, que alteram 

intensamente a área mineradora e o seu entorno, significando problemas sérios do ponto de vista 

ambiental e social. 

2.4.  Impactos sociais na extração mineral  

 A partir de informações obtidas pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 

2012) no ano de 2011, a mão de obra empregada na mineração no Brasil foi na ordem de 2,2 milhões 

de trabalhadores diretos. Nesta estimativa não está incluído as vagas geradas na fase de pesquisa, 

prospecção, e planejamento e trabalhadores do garimpo. 

A mineração é uma atividade que, por suas características, expõe seus trabalhadores a 

diversas formas de riscos, causando comprometimentos que vão desde a invalidez por doenças 

crônicas ou perdas da capacidade física laboral, até a morte por acidentes graves. De acordo com a 

Previdência Social, a atividade mineral, especialmente a lavra, apresenta o maior nível de risco para a 

segurança e saúde do trabalhador (3 em uma escala de 1 a 3), junto com a construção civil e obras de 

infraestrutura (MME, 2011). 

Os trabalhadores e a população que habita as áreas próximas ao empreendimento podem 

desenvolver doenças respiratórias e pulmonares como asma, bronquite, entre outros, provenientes de 

poluições do ar devido à exposição de alguns resíduos oriundos da mineração, tais como pó do carvão, 

poeira de monóxido de ferro, amianto, mercúrio, etc (FRANCISCO, 2013; BRAGA, 2007).  

Vários são os aspectos negativos no âmbito social, tais como: “remanejamento de 

comunidades para a realização das atividades mineiras. Muitas famílias são obrigadas a mudar de 



 

 

moradia para que uma determinada região possa ser explorada”. Ou ainda há a migração para os locais 

onde são instalados os empreendimentos minerários, atrativos pela oferta de empregos. Geralmente a 

migração ocorre de pequenas cidades do entorno ou do meio rural. Com o fluxo migratório ocorre uma 

série de impactos, como o crescimento da população sem planejamento, podendo resultar em 

problemas de transporte, moradia, educação e saúde pública. Alterando as referências culturais e, 

ainda, o crescimento das patologias sociais, como: alcoolismo, jogo, prostituição e violência 

(MATIAS & NASCIMENTO, 2014). 

Em muitos casos as cidades criam dependência daquela atividade mineira que se 

desenvolveu. E por esta dependência, quando ocorre a desativação da mineradora, é provável o 

aumento do desemprego local, havendo abalos econômicos de toda a cidade.  

Pela possibilidade da ocorrência de todos esses impactos socioambientais, em Anitápolis 

a organização não governamental - ONG Montanha viva, entrou com uma ação civil pública contra a 

instalação da Indústria de Fosfatados Catarinense (IFC), alegando ainda os elevados impactos e riscos 

de poluição. Diante deste fato a operação para a construção de mina está suspensa desde 2010, por 

meio de uma liminar da Justiça Federal. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Características do município de Anitápolis 

O município de Anitápolis localiza-se a, aproximadamente 97,1 km de Florianópolis, na 

região do vale do Braço do Norte, microrregião da grande Florianópolis, e apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: latitude: 27º54’07’’ "S" e longitude: 49º07’43’’ "W" (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS, 2010). O município possui área territorial de 542,38 km², com 

população de 3.214 habitantes, sendo 1.315 residentes da área urbana e 1.899 da área rural, 

apresentando densidade demográfica de 5,93 hab/km² (IBGE, 2010). A figura 1 mostra a localização 

do município de Anitápolis. 

Figura 1: Localização do Município de Anitápolis - Santa Catarina 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Anitápolis, SC. 

Segundo dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de 

Hidrometeorologia de Santa Catarina (CIRAM), o clima da região é definido como Subtropical úmido, 

conforme classificação climática de Koppen, com temperaturas médias anuais que variam de 27ºC 

(média das temperaturas máximas anuais) e 8ºC (média das temperaturas mínimas anuais). As chuvas 



 

 

são bem distribuídas nas estações do ano, apresentando índice pluviométrico que varia de 1100 mm a 

1300 mm por ano e a umidade relativa do ar é de 82% em média. 

O município está situado e uma região de topografia acidentada, sendo todo o território 

formado por grandes vales e serras, além de muitas nascentes de rios importantes, como a do Rio 

Braço do Norte, principal afluente do Rio Tubarão. 

Sua população é economicamente pobre e depende da qualidade do solo e da água para 

trabalhar e se sustentar. 

3.2. Localização e características da área de implantação do empreendimento 

A área onde se pretende implantar o empreendimento localiza-se na zona rural do 

município de Anitápolis, em região de domínio da Mata Atlântica, região centro-sul do Estado de 

Santa Catarina, em propriedades da Indústria de Fosfatados Catarinense. 

A propriedade do empreendimento está inserida na micro bacia do Rio dos Pinheiros, 

integrante da sub-bacia do Rio Braço do Norte,  que está contida na bacia do rio Tubarão e Complexo 

Lagunar, possui área de 5.959,97 km² (PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO E COMPLEXO LAGUNAR, 2002), englobando 21 

municípios do sul catarinense e uma população de 379.299 habitantes (IBGE, 2010).  

Entretanto a área de drenagem do rio Tubarão é de 4.728 km², sendo que percorre desde 

suas nascentes 120 km até desembocar na Lagoa de Santo Antônio, em Laguna (PLANO 

INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO E 

COMPLEXO LAGUNAR, 2002). 

Conforme Ghisleni (2011), sobre a área de estudo são identificados dois diferentes 

sistemas aquíferos que se distinguem quanto a formação rochosa, sendo um do tipo fraturado e outro 

do tipo poroso. Ressalta-se, no entanto que a futura área industrial de beneficiamento está assentada no 

sistema aquífero poroso, que é muito suscetível à contaminação, apresentando alta vulnerabilidade a 

agentes externos poluidores. 

Segundo o geólogo (Sheibet, 2003), o alto teor de fertilidade dos solos dessa área não se 

deve apenas à presença de fosfato na apatita, mas também a quantidade de nutrientes e 

micronutrientes, no conjunto das rochas magmáticas de idade Juro - Cretácea que constitui o Maciço 

Alcalino de Anitápolis, inserido num entorno geológico constituído essencialmente por granitos Pré-

Cambrianos ou folhelho e arenitos gonduânicos.  

 

3.3. Descrição geral do empreendimento 

A IFC- Indústria de Fosfato Catarinense Ltda, foi fundada em 1980, justamente para a 

exploração da jazida de fosfato no município, onde se encontram 4,6 % do fosfato explorável no Brasil 

(DNPM, 2006). Sendo importante destacar, que a reserva fosfática é cobiçada por multinacionais 

desde a década de 1970.  

De acordo com o Parecer técnico sobre a fosfateira (2009), a IFC visa à produção de 

concentrado de rocha fosfática para a transformação industrial, mas, também a implantação de um 

Complexo de Fabricação de Superfosfato Simples (SSP), para a produção de ácido sulfúrico em planta 

específica dentro da área do empreendimento, utilizando enxofre importado e transportado a partir do 

porto de Imbituba.  

Segundo Campos (2010), para implantar o empreendimento, “a empresa Indústria de 

Fosfato Catarinense (IFC) adquiriu uma área de 1.760 hectares, que corresponde a 1800 campos de 

futebol”, que hoje se encontra coberta por vegetação nativa (Mata Atlântica) em Área de Proteção 

Ambiental, sob o corredor ecológico que une a Serra Geral à Serra do Tabuleiro. Sendo 106,7 ha para 

a fase de implantação, e de 253,8 ha a serem ocupadas na fase de operação, quando da operação 

completa do empreendimento vai ocupar uma área total de 360,5 ha, no período de vida útil do 



 

 

projeto, estimado em 33 anos. A supressão estimada de vegetação nativa é de 56,6 ha somente na fase 

de implantação, e de 221,7 ha na fase de operação (GHISLENI, 2011). 

A fosfateira quer abastecer o mercado de fertilizantes, com geração de empregos e 

desenvolvimento da região, podendo assim, reduzir a dependência brasileira do fertilizante importado. 

Porém, os riscos ambientais dessa exploração são preocupantes e tem causado conflito entre 

agricultores, cidades vizinhas, ambientalistas, governo do Estado e a Indústria de Fosfatados 

Catarinense. 

3.4. Impactos socioambientais identificados com a instalação da mineração de fosfato em 

Anitápolis- SC 

Com investimentos previstos em R$ 550 milhões, o Projeto Anitápolis, como é 

conhecido, prevê a contratação de 1,5 mil funcionários na fase de implantação e 400, na etapa 

operacional. Considerado que o município de Anitápolis possui uma população de 3.214 habitantes, o 

mesmo terá que absorver um incremento de 1900 pessoas, ou 60% a mais na sua população atual.  

O município é pequeno e sua economia é baseada na agricultura familiar. Possui uma 

infraestrutura ajustada para uma pequena população, possuindo apenas 2 mercados, 1 açougue, 1 posto 

de saúde, 1 hospital, 1 posto de combustível, 2 farmácias, 1 hotel e 1 restaurante.  

Sabe-se que com o aumento brusco da população e a respectiva falta de infraestrutura, é 

necessário um trabalho de prevenção e tratamento de doenças que atingem ou representam riscos para 

empregados, contratados e outros membros da comunidade, como a malária, tuberculose e HIV/Aids 

que requerem, além de novas habilidades nas empresas, parcerias com outras organizações da 

sociedade. 

Com relação aos aspectos ambientais, alega-se que  o Projeto Anitápolis vai causar perda 

de biodiversidade por envolver a supressão de 336,7 hectares de florestas pertencentes ao Bioma Mata 

Atlântica, incluindo espécies em extinção, bem como a destruição de áreas de preservação 

permanente, além de causar a poluição do solo e da água, que poderá atingir 14,5% da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tubarão.   

Outra alegação é de que o projeto prevê a supressão de cerca de 400 hectares de 

vegetação para a passagem de uma linha de transmissão de energia elétrica.  Como são árvores que 

pertencem ao bioma da Mata Atlântica seria preciso o aval do Ibama para eventuais cortes. Para os 

ambientalistas, essa questão deveria ser analisada na Licença Prévia (LP) e o aval do Ibama deveria 

ser expedido conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação (LAI) (VALOR ECONÔMICO, 

2010). 

Ambientalistas afirmam ainda que há risco de que rejeitos do processo de produção do 

projeto afetem nascentes de rios e afirma que o empreendimento requer a construção de duas 

barragens. Alega também que o eventual rompimento de uma delas poderá impactar a Lagoa Santo 

Antônio, localizada em Laguna, na Área de Proteção Ambiental (APA) da baleia franca [que está 

ameaçada de extinção] (VALOR CONÔMICO, 2010). 

De acordo com o biólogo e ambientalista Jorge Albuquerque, da Montanha Viva, o 

rejeito pode conter diversos elementos químicos potencialmente tóxicos. Segundo ele, os rejeitos do 

fosfato em outras regiões do mundo apresentam selênio, cádmio e elementos radioativos que, em altas 

concentrações, podem se tornar um sério problema ambiental e de saúde pública. Ele diz que as 

barragens previstas na fosfateira de Anitápolis terão, caso aprovado o empreendimento, altura de 80 

metros acima do nível do rio do Pinheiro. Como a região de Anitápolis está próxima da Serra Geral - 

sujeita a uma significativa pluviosidade - e num cenário de muita chuva, haveria a possibilidade de um 

desastre em potencial que poderia causar a erosão das barragens da fosfateira e comprometer o uso do 

solo para a agricultura, bem como o turismo na região (MAPA DA INJUSTIÇA AMBIENTAL E 

SAÚDE NO BRASIL, 2009)  

Conforme estudos da engenheira química Sônia Corina Hess, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, os processos químicos do projeto de Anitápolis podem, sim, gerar riscos à saúde da 



 

 

população que vive na região da área da mina. O estudo foi feito a pedido do Ministério Público 

Federal (MPF) e da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa. A especialista afirma que 

nas fosfateiras é comum ocorrer vazamento de gases para a atmosfera decorrente da produção do ácido 

sulfúrico, que pode resultar em chuva ácida (CAMPOS, 2010). 

4. Considerações finais 

Os impactos sociais das atividades de mineração ocorrem nas suas diversas fases, desde a 

prospecção até a de pós-fechamento.  

Porém ocorrem alterações na sua intensidade de acordo com diversas variáveis, tais como 

densidade demográfica, localização geográfica, condições climáticas, condições econômicas e de 

infraestrutura presentes no local.  

O projeto de exploração de uma jazida de fosfato no município de Anitápolis, vem 

provocando resistência por parte de ambientalistas que temem que o empreendimento tenha impacto 

nos rios da região, dentre outros efeitos.  

Com 542 km² e 3.214 habitantes (IBGE, 2010), Anitápolis possui uma população  

economicamente pobre e depende da qualidade do solo e da água para trabalhar e se sustentar. O 

município é bastante acidentado topograficamente, sendo todo o seu território formado por grandes 

vales e serras, além de muitas nascentes de rios importantes, como a do rio Tubarão. 

Além disso, muitas vezes os benefícios econômicos obtidos pelas mineradoras, não são 

distribuídos de maneira equânime para todas as partes interessadas afetadas por suas atividades. Mais 

especificamente, enquanto os principais bônus da atividade são privatizados e atingem escala nacional 

e global, seus maiores ônus permanecem no nível local.  

Ao mesmo tempo em que a mineração contribui para o crescimento econômico, com 

geração de emprego e renda, a mesma pode criar ou intensificar problemas socioambientais locais, 

onde muitas vezes as mineradoras não prevêem e nem implantam ações efetivas para o 

desenvolvimento das comunidades do entorno e nem para a gestão de impactos socioambientais.  

Apesar da progressão e evolução da gestão de impactos sociais, mitigando os impactos 

negativos e amplificando os positivos, existe impactos na organização social de comunidades, com 

modificação dos costumes locais, devido à atração de pessoas de fora, pela pressão na infraestrutura de 

serviços, pela alteração do uso do solo, por conflitos fundiários, pela geração de poeira, ruído, 

vibração, entre diversos outros impactos, ainda associados a potenciais lacunas de atuação das 

mineradoras e dos demais atores sociais. 
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