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RESUMO

A exploração mineraria no Distrito São João da Chapada, município de Diamantina se iniciou em 1833 com a descoberta das lavras da Pratinha A atividade de exploração mineral

na região provocou, ao longo dos anos, a retirada de cobertura vegetal, mudanças dos cursos de água e revolvimento de camadas do solo, provocando alterações irreversíveis

com o intuito de retirar diamantes de alta qualidade e de ouro. Em decorrência dessas atividades é que a pesquisa em questão evidencia sua relevância ao estudar os impactos

ambientais deixados e seus reflexos para a atualidade, como as transformações econômicas e sociais ocorridas na comunidade sanjoanense, que, ao contrário da riqueza

retirada do solo e concentradas nas mãos de forasteiros, resta para muitos moradores a pobreza material e a falta de estrutura no distrito para atender as necessidades da

população. O objetivo principal é analisar as conseqüências deixadas pela atividade mineradora e garimpeira no referido distrito, seja de ordem ambiental ou social, além de

averiguar as transformações trazidas pelos dispositivos inseridos na Constituição de 1988, no que tange à exploração mineral, como forma de garantia da melhoria da qualidade

de vida. A pesquisa utiliza-se de método jurídico dedutivo e estratégia metodológica com a técnica de pesquisa bibliográfica sobre a história da mineração e do garimpo, inclusive

com ênfase nos dispositivos que regulamentavam a extração mineral e garimpeira aplicada na região pela Coroa Portuguesa e ao longo da história até a atualidade pelos regimes

de governo posteriores, bem como a pesquisa de campo quantitativa com a aplicação de questionários sobre os impactos socioambientais. É realizada a coleta de dados junto

aos órgãos ambientais e de permissão de extração mineral, tanto de competência Federal quanto Estadual. A pesquisa encontra-se em andamento, dada a riqueza de detalhes e

informações a serem buscadas para compor o trabalho, e que cominará em artigos científicos.
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