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FORMULÁRIO PARA CONSULTA PÚBLICA DO
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE
SÃO FRANCISCO DO SUL

Número do Formulário:
Dispositivo que se propõe a alterar: Classificação de Usos
Natureza da Alteração:
(x) Modificativa
(x) Aditiva
Texto proposto para nova redação: ANEXO 06 – CLASSIFICAÇÃO DE USOS
Alterar IND.M - MINERAÇÃO para:
Zona Preferencial Para Mineração (ZPM)
Corresponde às áreas sem unidades de conservação, tanto de proteção integral
quanto de uso sustentado, e àquelas externas aos perímetros urbanos como as ZIs
(Zona Industrial) 1 e 2 e ZRU (Zona Rural). Abrange os terrenos mais adequados
ao desenvolvimento da mineração, em termos ambientais e quanto à ocupação
territorial. O empreendimento mineiro tem, obrigatoriamente, de seguir os trâmites
legais junto a ANM (Agência Nacional de Mineração) e obter o licenciamento
ambiental.
Podem ocorrer no interior da ZPM áreas de preservação permanente (conforme o
Código Florestal), que devem ser objeto de identificação e análise na escala dos
empreendimentos, incluindo a proteção nas margens dos rios e topos de morros,
no entanto não limitando-se a cota 40.
Zona Controlada Para Mineração (ZCM)
Engloba áreas que apresentam restrições ao desenvolvimento da mineração como
as ZRs (Zona Residencial) 1, 2 e 3, ZERs (Zona de Expansão Residencial) 1 e 2,
exigindo maior complexidade na avaliação do processo de licenciamento e
comprometimento do empreendedor com procedimentos técnicos detalhados de
planejamento e controle.
Zona Bloqueada Para Mineração (ZBM)
Corresponde às unidades de conservação de proteção integral como ZRPEA
(Zona Rural do Parque Estadual Acaraí), ZRIA (Zona Rural de Interesse
Ambiental), ZEPH (Zona Especial de Patrimônio Histórico), ZEUS (Zona Especial
de Uso Sustentável), ZRUS (Zona Rural de Uso Sustentável), ZT (Zona Turística) e
CTUR (Corredor de Turismo). Pela definição legal são áreas exclusivas para
preservação da natureza, não sendo permitida a mineração.

Inclui-se na Zona Bloqueada Para Mineração os Zoneamentos ZEPA 1 e ZEPA 2,
exceto nas Zona Industrial 1 e 2 e ZRU (Zona Rural).

Justificativa:
O exame do texto de referência disponibilizado para a audiência pública demonstrou que
a mineração não está inserida como política setorial na proposta de Revisão do Plano
Diretor Participativo de São Francisco do Sul.
O texto intitulado: IND.M – MINERAÇÃO
“Atividades e indústrias cujo o objetivo é a lavra, extração, classificação, beneficiamento,
acondicionamento, comercialização de todos os bens e atividades de apoio à mineração
como: construção, manutenção de embarcações e equipamentos, áreas de acesso como
trapiches e rampas”.
“Exemplo: Extração de areia, cascalho, pedras, britadores e assemelhados; Serviços de
mineração, utilização de minerais; Carvoeiras; Indústria de manipulação de carvão, grafite
ou similar”.
O documento não tratou de nenhum assunto relacionado à mineração, não realizou
levantamento de áreas tituladas ou lavras de nenhum bem mineral, não realizou
zoneamento minerário, tampouco construiu diretrizes sobre mineração.
Fez menção a eventos não pertencentes ao cenário do município como: “manutenção de
embarcações e equipamentos, áreas de acesso como trapiches e rampas”, típicos de
mineração de leito de rios.
Também citou exemplos como: “Carvoeiras; Indústria de manipulação de carvão, grafite
ou similar”, que não pertencem ao contexto do município.
No campo de observações do Anexo 05 (Tabela de Usos Admitidos e Parâmetros
Urbanísticos) Item 20
O uso IND. M será permitido em todos os zoneamentos, conforme análise técnica e outorga de lavra
emitida pela Agência Nacional de Mineração – ANM, condicionado ao licenciamento ambiental e
urbanístico dos órgãos executivos competentes, exceto nos zoneamentos: ZEPA-1 e ZEPA-2, ZEUS,
ZEPH, ZT, CTUR, ZRPEA e em áreas com relevante interesse público.

O Item 20, apresenta que a mineração será permitida em todos os zoneamentos, dando
margem para uma enxurrada de pedidos de licenças em zonas residências.
Municípios que não apresentavam restrições para atividade de mineração em zonas
residenciais já alteraram seus PDMs, foi o caso por exemplo, do município vizinho
Joinville que recentemente protagonizou um embate jurídico legislativo de uma área
minerada na zona residencial.

Ao mesmo tempo que o Item 20 delibera, esteriliza a mineração por meio de uso restritivo
de uso do solo (ZEPA-1). Todo o potencial mineral do município está nas jazidas situadas
na ZEPA-1 e sua restrição compromete o suprimento futuro de bens minerais essenciais
em uma região em expansão urbana.
“A avaliação do potencial mineral de determinado município é de importância estratégica
para o seu zoneamento ecológico-econômico. Áreas com grande potencial econômico
relacionado à mineração devem ser destinadas para esse fim, evitando-se que sejam
criadas, por exemplo, unidades de conservação capazes de engessar o desenvolvimento
desse setor. (BRASIL, 2006c, p. 97)”
Uma das funções mais importantes do Plano Diretor Municipal (PDM) é ordenar a
ocupação do seu território pelas diferentes atividades econômicas, sociais e ambientais,
evitando conflitos, muitas vezes desnecessários (BRASIL, 2009 a,b,c).
No caso específico da atividade minerária, uma particularidade que faz com que o PDM
tenha ainda uma maior importância: a sua rigidez locacional, ou seja, esta atividade não
escolhe a região do território aonde irá se instalar. Ela terá, obrigatoriamente, que se
localizar onde os processos geológicos propiciaram a formação dos depósitos minerais.
Assim, acolher em seus planos diretores a atividade e conhecer os potenciais minerais
darão a ela limites de boa convivência com outras atividades humanas e com o meio
ambiente, contribuindo para suas sustentabilidades.
Diante do exposto, defende-se como objetivo principal, a inserção mais objetiva da
atividade minerária no PDM, assim como está previsto no CAPITULO V, item II do Art. 25
da Minuta:
“Definir zoneamento específico para incentivar a instalação de indústrias de grande porte
e alto impacto, em zoneamento específico, visando reduzir os conflitos e usos.”
Com base nessas premissas, consultas aos processos minerários da Agência Nacional de
Mineração - ANM e diagnóstico do meio físico do município, torna-se essencial definir a
atividade de mineração nas zonas já impactadas por atividades industriais e áreas
distantes de zonas residenciais. Deliberar adequadamente as zonas de mineração ajuda
também a prevenir a clandestinidade da atividade, prática essa ainda presente no
município, que deixa de arrecadar o CFEN (Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais) que hoje é distribuído da seguinte maneira:
- 65% ao município Produtor;
-23% ao Estado;
-10% para a ANM e
-2% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico - FNDCT.
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