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Resumo 
A mineração de areia causa vários impactos ambientais, todavia é uma atividade de grande 
importância econômica. Sendo assim, a gestão ambiental que é uma área admirativa e do meio 
ambiente é de grade importância. Objetivou-se fazer um levantamento bibliográfico sobre a 
mineração de areia e seus impactos ambientais, bem como sobre a educação e gestão ambiental 
conservação e, por fim o sobre uso sustentável dos recursos naturais. As atividades minerárias, 
sobretudo de areia causam impactos ambientais, entretanto se bem geridas podem ter tais 
consequências mitigadas e minoradas. A educação ambiental deve ser implantada para 
conscientizar as pessoas para diminuir tais impactos.  
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Abstract 
Sand mining causes several environmental impacts, however it is an activity of great economic 
importance. Therefore, environmental management, which is an admirable area and the 
environment is of great importance. The objective was to carry out a bibliographical survey on 
sand mining and its environmental impacts, as well as education and environmental 
management, conservation and, finally, the sustainable use of natural resources. Mining 
activities, especially sand, cause environmental impacts, however, if well managed, these 
consequences can be mitigated and mitigated. Environmental education must be implemented 
to make people aware of how to reduce such impacts. 
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1. Introdução 
 
A gestão e a educação ambiental são assuntos de suma importância, são temas atuais e 

de grande relevância, pois, através delas é possível propor medidas e técnicas que garantem a 
redução da problemática ambiental e a garantia da uma melhor qualidade de vida para a atual 
e futura geração.  Ou seja, um objetivo comum que é a manutenção de qualidade vida de todos. 
Em todos os lugares do planeta existem problemas ambientais e por isso, há a necessidade da 
implantação de programas de gestão ambiental e educacional sobre meio ambiente nos 
âmbitos locais e globais (JACOBI, 2003; PHILIPPI JUNIOR; PELICIONI, 2005; PEREIRA et al., 
2017). 

Sobre a atividade minerária Annibelli et al. (2010) assevera que: 
 

A mineração é considerada um dos setores básicos da economia, porque dela 
decorrem inúmeras outras atividades. No entanto, em virtude da rigidez 
locacional, o minerador está obrigado a minerar onde há a ocorrência do 
mineral. A legislação brasileira considera que os recursos minerais pertencem 
à União e cabe a ela, mediante autorizações, conceder a terceiros o direito de 
minerar. A mineração de areia ocorre em locais onde houver a deposição de 
material sedimentar erodido ao longo das eras geológicas, normalmente 
próximos à fundo de vales e aos rios, coincidindo muitas vezes com as matas 
ciliares, consideradas áreas de preservação permanente (APP) (ANNIBELLI et 
al., 2010, p. 02).  

 
Segundo o Departamento Nacional de Mineração - DNPM (1988, p. 01), - hoje 

denominada ANM (Agência Nacional Mineração), os principais problemas oriundos da 
mineração podem ser englobados em cinco categorias: poluição da água, poluição do ar, 
poluição sonora, subsidência do terreno, incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos. 
Partindo-se desses pressupostos optou-se pelo tema “Educação Ambiental como Proposta de 
Melhoria para os Impactos Ambientais Causados pela Mineração de Areia” delimitando-se da 
seguinte forma: “Como a educação ambiental pode auxiliar para evitar, ou mesmo diminuir 
Impactos ambientais causados pela mineração de areia”. Acredita-se, porém, que um processo 
interventivo com auxílio da gestão e da educação ambiental empregada diretamente em 
empresas que realizam trabalhos de extração de areia possa trazer resultados de 
conscientização eminentes e bastante produtivos em relação ao meio ambiente. 
 Sendo assim, objetivou-se realizar um levantamento acerca dos impactos ambientais 
causados pela mineração de areia e perceber o quanto a gestão e a educação ambiental auxiliam 
nos processos de conservação.  

O trabalho em questão foi um estudo do tipo revisão literária, de forma qualitativa. O 
embasamento se deu a partir do acervo de livros, revistas, monografias, dissertações e teses, 
comumente ao assunto, conseguidos através de empréstimos ou estudos em bibliotecas e 
artigos relacionados aos sites: Scielo e Google Acadêmico e outros.  

 
2. Mineração De Areia E Seus Impactos Ambientais  

 
A Mineração é um processo que abrange diversas atividades indústrias cujo seu 

principal objetivo é a extração de substâncias do solo como no caso de minerais a partir de 
depósitos ou massas minerais, também é incluída na exploração de petróleo e gás natural e até 
de água. Como uma grande atividade industrial, a mineração é necessária para a manutenção 
do nível de vida e avanço de nossa sociedade moderna, pois os metais às cerâmicas, concreto, 
combustíveis, plásticos, equipamentos elétrico e eletrônico, computadores, cosméticos, são de 
alguma forma ligados direto ou indiretamente a algum tipo de mineração. Pode-se sem nenhum 
tipo de dúvida dizer que sem a mineração nosso modelo de civilização atual não existiria como 
nós conhecemos, e isso passa despercebido entre muitos de nós (DNPM, 1988). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
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No entanto, a imagem um tanto negativa passada por esta atividade no decorrer do 
tempo faz com que repensemos, sobretudo nas últimas décadas, devido aos intensos impactos 
que ela pode ter no ambiente.  

A atividade de extração de areia além de ser considerada básica no ramo de atividades 
econômicas é sem dúvida uma das indispensáveis para participação do crescimento econômico 
do país. Porém a atividade de extração de minérios pode causar diversos impactos positivos e 
negativos, tanto da questão ambiental quanto social e econômica (SILVA, et al., 2012).  

Conforme Resolução CONAMA nº 01/86:  
 

[...] os estudos de impacto ambiental devem contemplar alternativas 
tecnológicas e de localização dos projetos propostos, bem como confrontá-las 
com a possibilidade de não execução desses projetos. Para minimizar os 
impactos decorrentes da extração de minerais, pois se trata de um recurso 
natural não renovável, deve-se ter uso restringido de acordo com princípios 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)2 e sempre ir à 
busca de tecnologias de reutilização e posteriormente a substituição por 
recursos renováveis em busca do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 
1986, p. 01).  

 
Visando regulamentar a atividade de extração de areia a Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 176, define que:  
 

[...] as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra (BRASIL, 1988, p. 01).  

 
Ainda segundo a Constituição Federal que ressalta:  
 

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 (BRASIL, 1988, p. 01).  

 
Sendo assim, a atividade de mineração deve realizada tendo como princípio o uso de 

recursos naturais, seguindo os objetivos e princípios estabelecidos na Política Nacional de Meio 
Ambiente (PNMA) em seu artigo 2º a: II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 
do ar; III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV – proteção dos 
ecossistemas, com a preservação das áreas representativas e VIII – recuperação das áreas 
degradadas (SILVA, et al., 2012). 

Produtos da mineração (areia, argila e brita), são de extrema importância para o 
desenvolvimento social e econômico das populações, sua empregabilidade é imprescindível 
nos mais variados setores como: habitações, saneamento, transportes entre outros. Devido a 
fatores mercadológicos e sua importância principalmente para o desenvolvimento urbano, a 
localização das áreas de extração se dão próximos aos centros urbanos. Muitos dessas 
atividades de extração atuam de forma clandestina, o que é potencialmente perigoso para as 
populações e o meio ambiente, pois a grande maioria funciona próximo ou nos leitos de rios e 
córregos, principalmente a extração de areia, o que pode provocar o assoreamento dos mesmos 
e ainda a contaminação da água (SILVA, 2007).  

Não se pode, porém, aceitar que tais mudanças e prejuízos sejam impostos à sociedade, 
da mesma forma que não se pode impedir a atuação da mineração, uma vez que ela é exigida 
por essa mesma sociedade.    

Segundo Kraemer (2005), as áreas urbanas e seus entornos, são as áreas mais propicias 
para implantação de mineradoras, devido fatores estratégicos de mercado que visão uma 
redução de gastos com transporte, venda dos produtos, mão de obra, entre outros. O autor 
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ressalta que é comum a verificação de áreas já bastante degradadas próximas a várias cidades, 
pois segundo ele, empreendimentos da mineração são um dos fatores responsáveis por grande 
parte dos problemas ambientais como a degradação do solo, subsolo, água e outros, e que o 
processo e recuperação dessas áreas demandam muito tempo e recursos financeiros, por isso 
em muitos casos são abandonados sem os cuidados devidos com a recuperação das mesmas.  

De acordo com Bierwagen (2007), são vários os problemas ambientais gerados pelas 
mineradoras, problemas esses que começam desde o início da implantação da mesma, através 
da supressão da vegetação, escavações, movimentação de maquinas pesadas, aberturas de 
matas ciliares para instalação de dragas, uso de explosivo, geração de poeira, fumaças, gases, 
vibração do solo, ruídos entre outros. Todos esses problemas relatados podem provocar a 
perda de hábitat  e o afugentamento de animais, terrestres e aquáticos. Além da poluição do ar, 
solo e água, quando não é realizado em acordo com a legislação vigente.  

Segundo Bitar (1997), um dos impactos de maior magnitude provocado pela mineração 
se dá através da extração de areia e cascalho através do uso de dragas. Estas quando não 
instaladas em acordo com a legislação podem provocar danos irreversíveis ao meio ambiente, 
pois as mesmas são instaladas em sua grande maioria as margens de rios e córregos, onde se 
dá o processo de extração da areia e cascalho, que geralmente se encontra no leito dos rios ou 
nas suas margens, onde estão situadas suas matas ciliares. Com o processo de extração estas 
são degradadas. Ainda o processo, provoca a vibração da água, modificação na sua cor e 
turbidez, afugentamento da fauna aquática, assoreamento entre outros. Ainda em relação aos 
impactos ambientais negativos podem-se elencar:  

 
[...] a destruição da mata ciliar, o afugento de animais, a poluição das águas e 
dos solos devido ao uso inadequado de combustíveis fósseis, a prática de 
queimadas que visam acabar com a cobertura vegetal, a alteração dos cursos 
dos rios, bem como de sua profundidade, alterando a velocidade de 
escoamento dessas águas etc. Impacto socioambiental, bastante negativo, 
também verificado, está relacionado à perda de identidade entre as pessoas e 
o lugar, ou seja, da diminuição da topofilia, em decorrência da mineração da 
areia, afastando-as, principalmente da beira dos rios e das matas-ciliares 
adjacentes (SILVA, et al., 2012, p. 11). 

 
As atividades de mineração geralmente necessitam de muita água, o que leva a ocupar 

áreas próximas aos rios, mesmo que a extração de minério não ocorra em área contígua a estes. 
Ademais, [...] “em algumas situações, ocorre a retirada de materiais diretamente de áreas 
originariamente ocupadas por matas ciliares, consideradas de preservação permanente. Assim, 
degradam-se as matas ciliares e desfiguram-se as barrancas dos rios”. Além disso, utilizam-se 
grandes quantidades de água para lavagem de minérios, essa lavagem gera resíduos que 
geralmente fluem para os rios, causando assoreamento e poluição. A retirada de água e os 
canais de transporte de resíduos da lavagem contribuem para destruir a mata ciliar 
(ANNIBELLI, et. al., 2010, p. 45). 

 
3. Educação E Gestão Ambiental  

  
Educar é um ato de extrema necessidade, uma virtude ontológica de nossa natureza, 

que deve ser compreendido para que possa ser realizado com êxito (LOUREIRO, 2006). 
A Educação Ambiental foi legalmente instituída no Brasil, pela lei federal de nº 6.938, 

aprovada em 31 de agosto de 1981, quando foi estabelecida pela Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA). Esta lei foi uma data histórica na institucionalização de defesa da qualidade 
ambiental brasileira. Além disso, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 
para permitir organicidade e todas as instâncias de ação, sobretudo governamentais. 

A educação ambiental deve ter como prioridade o pensamento crítico e inovador, em 
qualquer tempo ou lugar, circunstâncias, em seus modos formais, não formais e informais, 
gerando a modificação e a construção da sociedade (AVANZI, 2009). 
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São muitos os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as ações para a 
melhoria de condições de vida no mundo. Um deles é interação com o patrimônio básico para 
a vida humana: meio ambiente (BRASIL, 1998). 

A educação ambiental pode acontecer nas escolas, empresas, universidades, repartições 
públicas, entre outros. Esta educação pode ser ampliada por órgãos do governo ou por 
entidades ligadas ao meio ambiente (PEREIRA et al.,  2017). 

As práticas agrupadas sob a definição de educação ambiental têm sido categorizadas de 
muitas maneiras: educação ambiental popular, crítica, política, comunitária, formal, não formal, 
para o crescimento sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de 
muitos problemas (CARVALHO, 2004). 

É dificílimo resolver os crescentes e complexos problemas ambientais e reverter suas 
causas sem que ocorra uma modificação radical nos sistemas de conhecimento dos valores e 
nas condutas que são gerados pela dinâmica de racionalidade existente (JACOBI, 2003).  

Conforme os autores supracitados a educação ambiental tem como principais objetivos 
conscientizar a todos sobre a preservação do meio ambiente, e desenvolver um crescimento 
que gere através das novas gerações menos impactos possíveis ao meio ambiente. 

A educação colabora diretamente para a modificação dos atuais padrões de uso e 
distribuição dos bens ambientais em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias de 
vida e de relação com a natureza (CARVALHO, 2004). Dessa maneira, associamos ao tema, 
alguns contextos, tais como sustentabilidade reciclagem. A sustentabilidade sugere uma inter-
relação indispensável de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e ruptura com o 
atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 2005). Já a reciclagem, aborda contextos de 
reutilização, reaproveitamento e reflexões acerca do consumismo.  

A educação ambiental deve se dedicar a toda a sociedade tendo em vista o agravamento 
da crise ambiental para a sustentação da vida no planeta e a emergência de enfrentá-la 
(AVANZI, 2009). 

 A educação ambiental deve auxiliar a [...] “desenvolver uma consciência ética sobre 
todas as formas de vida com as quais dividimos este planeta, acatar seus ciclos vitais e impor 
limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos” (FÓRUM GLOBAL, 1992 apud 
GADOTTI, 2000, p. 11). Por sua vez Carvalho (2004) diz que: 

 
Um processo educativo para mudar a visão da história de saque aos recursos 
naturais tratará da conscientização que inclua uma totalidade em ação. O 
vigor e o significado das ações cotidianas fundamentam ou subsidiam os 
grandes empreendimentos ambientais, como o reordenamento do consumo, 
a mudança das relações, a coleta seletiva e reciclagem, o combate à pobreza, 
o saneamento básico, entre outros, a fim de conduzir problemas ambientais 

recorrentes (CARVALHO, 2004, p. 02). 
 
Através da Educação todos podem adquirir a consciência de que sendo menos 

consumista, tendo um crescimento ordenado com igualdade social para todas as pessoas é 
possível diminuir os problemas ambientais dos dias de hoje.  

A educação ambiental recebeu um impulso considerável, conquistando reconhecimento 
público aumentando através de reflexões e de ações promovidas por uma diversidade de 
agentes de organismos internacionais, organizações governamentais e não governamentais 
movimentos sociais, universidades e escolas (ALMEIDA, 2008).  

Educação ambiental entendida a partir da perspectiva adotada deve ser realizada pela 
juntura dos espaços formais e não-formais de educação; pela cumplicidade da escola à 
comunidade; pela construção coletiva e popular do projeto político-pedagógico e pela 
vinculação das atividades de cunho cognitivo com as mudanças das condições práticas de vida 
(LOUREIRO, 2006). 

Existe uma necessidade de apontarmos as concepções que orientam as propostas de 
educação ambiental através de uma distinção crítica de seus significados políticos e éticos, para 
que possam auxiliar os educadores e os educandos nas suas escolhas e tomadas de posição 
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frente à realidade, principalmente com relação à temática dos resíduos sólidos (ALMEIDA, 
2008). 

Segundo Bursztyn (2001), o tema Educação ambiental pode ser resumidamente 
dividido em três partes, crítica, transformadora e emancipatória. Crítica na medida em que 
debate e aponta as contradições do atual modelo de civilização, da inclusão sociedade natureza 
e das relações sociais que ele institui. Transformadora, porque ao debater o caráter do processo 
civilizatório, estimula a capacidade da humanidade em construir outro futuro a partir da 
construção de outro presente e, assim, instituindo novas relações dos seres humanos com a 
natureza. É também emancipatória, por tomar a liberdade como valor fundamental e buscar a 
produção da autonomia dos grupos subalternos, excluídos.  

Tudo o que se usa é feito por diversas pessoas que trabalham para completar os gatos 
das demais pessoas. Estas demais pessoas são empresas. É através do habito dos consumidores 
que uma empresa se mantém. Portanto, o ato do consumo consciente é essencial para a 
mudança clara dos sistemas de produção (FERNANDES, 2009). 

 
4. Conservação E O Uso Sustentável Dos Recursos Naturais 

 
Toda sociedade deseja viver num mundo melhor, fraterno e ecológico. O enigma é que 

todos sempre esperam que esse mundo melhor abanque no outro. Exemplificando, optam em 
esperar que um vizinho ou amigo convide para o plantio de uma árvore ou começar uma coleta 
seletiva de lixo, em vez de assumir a iniciativa (AVANZI, 2009.). 

O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade, competindo com a 
Indonésia pelo título de nação biologicamente mais rica do nosso planeta. Distinto como é, no 
entanto, raramente atrai atenção pelo que tem; particularmente, é repreendido pelo que está 
perdendo através do desmatamento; da conversão das paisagens naturais em 
reflorestamentos, plantações de soja e pastagens; da mineração e da extensão industrial e 
urbana (CPRM, 2002). 

A biodiversidade do Brasil resguarda hoje entre 15% e 20% das espécies vegetais, 
animais e microrganismos do mundo. Apesar do crescente interesse internacional pela 
biodiversidade brasileira, sabe-se que ela por si só não é sinal de crescimento econômico, 
também não de desenvolvimento sustentável. Mas espera-se que o País, além de respeitável 
exportador de matéria-prima como bens minerários, se transforme no protagonista de uma 
nova economia mundial, aprimorado no uso sustentado da biodiversidade e dos seus recursos 
derivados, unido ao valor para os diferentes setores produtivos (RECH, 2004). 

O aumento constante das populações vem provocando grande problemática ao meio 
ambiente, pois quanto maior é a população humana, maior é o consumo de matéria prima 
inclusive areia. Devido ao consumo excessivo de matéria prima ocasiona-se a destruição das 
áreas de APP. “O exagero na demanda de alimentos, moradia, energia, produção industrial e 
minerária acarretam alto impacto ambiental. Esse que pode ser definido como um choque 
causado por obra humana ou até mesmo natural que causa uma desarmonia e desequilíbrio ao 
ambiente” (PANAROTTO, 2008, p. 23). 

O crescimento urbano descontrolado, as graves deficiências de infraestrutura, a 
pobreza, e a enorme estrutura política, coligada à ocupação de espaços expostos a perigos 
naturais, geraram desde 1950 ambientes de intensa vulnerabilidade e um amortecimento da 
capacidade de resposta da sociedade às crises e urgências, o que pode ser confirmado com o 
aumento da frequência e da magnitude das catástrofes na região (ANDRADE, 2015). 

O que se propõe é uma mudança de paradigma, apropriado para tornar os humanos 
menos autocentrados e mais conscienciosos de nossas interações com o ambiente natural, do 
qual completamos e com o qual interagimos cotidiana e intensamente (FRANCO, 2009). 

Ressalta-se que o assunto não está em impedir a extração minerária e o 
desenvolvimento de um país e do mundo. A verdadeira incompatibilidade situa-se entre a 
preservação ambiental e a demasia como o consumo insustentável e o acúmulo privilegiado de 
riquezas. O desenvolvimento não se faz apenas acumulando riquezas. A saúde da população e 
local em que vivemos o chamado meio ambiente deve possuir qualidade (ANDRADE, 2015). 
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A sustentabilidade serve para garantir uma melhor qualidade de vida para todas as 
gerações futuras, acordando interesses ecológicos, sociais oferecendo oportunidades de 
negócios para empresas que possam completar a vida das pessoas e do mundo (CABRAL 
JUNIOR, 2002). 

Áreas degradadas são “[...] aquelas que não possuem mais a capacidade de repor as 
perdas de matéria orgânica do solo, nutrientes, biomassa e estoque de propágulos” (DNPM, 
1998). Isso significa que a degradação é verificada quando elementos naturais como fauna, 
flora, solo e corpos d’água sofrem alterações, juntamente com as características biológicas, 
físicas e químicas do local explorado (MACÊDO, et al., 2001).  

Conforme menciona a Resolução CONAMA 001/86, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, inclusive 
mineração, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a 
qualidade dos recursos ambientais (AMARAL, et al., 2013). 

Silva (2007) ainda pontua que:  
 

A atividade de extração de areia além de ser considerada básica no ramo de 
atividades econômicas é sem dúvida uma das indispensáveis para 
participação do crescimento econômico do país. Porém a atividade de 
extração de minérios pode causar diversos impactos positivos e negativos, 
tanto da questão ambiental quanto social e econômica. Conforme Resolução 
CONAMA nº 01/86, os estudos de impacto ambiental devem contemplar 
alternativas tecnológicas e de localização dos projetos propostos, bem como 
confrontá-las com a possibilidade de não execução desses projetos. Para 
minimizar os impactos decorrentes da extração de minerais, pois se trata de 
um recurso natural não renovável, deve-se ter uso restringido de acordo com 
princípios estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)2 e 
sempre ir à busca de tecnologias de reutilização e posteriormente a 
substituição por recursos renováveis em busca do desenvolvimento 
sustentável (SILVA, 2007, p. 14). 

 
Assim como toda exploração de recurso natural, a atividade de mineração provoca 

impactos no meio ambiente seja no que diz respeito à exploração de áreas naturais ou mesmo 
na geração de resíduos. Segundo CPRM (2002), os principais problemas oriundos da mineração 
podem ser englobados em cinco categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, 
subsidência do terreno, incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos. A seguir, serão 
relatadas algumas atividades de exploração mineral onde são abordados os impactos 
ambientais gerados durante o processo de exploração e disposição de seus resíduos. 

Agregados para Construção Civil Os bens minerais (areia, argila e brita) de emprego 
direto na construção civil, por sua importância para os setores de habitação, saneamento e 
transportes, são considerados como bens minerais de uso social. A produção desses minerais, 
por fatores mercadológicos, impõe sua atuação próximo dos centros consumidores, 
caracterizando-se como uma atividade típica das regiões metropolitanas e urbanas. O índice de 
clandestinidade dessa atividade é significativo e preocupante. Os impactos ambientais 
provocados são grandes e descontrolados, degradando ambientes de delicado equilíbrio 
ecológico (dunas e manguezais), alterando canais naturais de rios e os aspectos paisagísticos. 
No geral as cavas são utilizadas como bota-fora da construção civil e até mesmo como lixões 
(SILVA, 2007). 

À Educação Ambiental, portanto, compete contribuir para o processo de transformação 
da sociedade atual em uma sociedade sustentável, situado no exercício responsável da 
cidadania, que considere a natureza como um bem comum, leve em consideração a capacidade 
de regeneração dos recursos materiais, promova a distribuição equitativa da riqueza originada 
e contribua para condições dignas de vida para as gerações atuais e futuras (ARAÚJO, 2014). 
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5. Considerações Finais  

 
A atividade de mineração deve ser realizada tendo como princípio o uso de recursos 

naturais dentro dos processos da gestão ambiental, porém dentro dos princípios estabelecidos 
na PNMA. Os vários problemas ambientais gerados pelas mineração devem ser mitigados e 
conhecidos para diminuir seu impacto ambiental. Por sua vez, a educação colabora diretamente 
para conscientizar os processos e as pessoas e deixá-los mais sustentáveis. A biodiversidade do 
Brasil é muito grande e, portanto deve ser preservada. Assim, a atividade de mineração provoca 
impactos no meio ambiente porém, é de utilidade pública e deve ter uma gestão ambiental 
implantada.   
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