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RESUMO

É crescente a preocupação com os impactos ao patrimônio natural em decorrência da mineração ilegal e legalizada. O tema deste artigo é a análise jurídica da fiscalização dos

crimes contra o meio ambiente e patrimônio genético nas áreas de preservação do Parque Nacional da Serra da Canastra, especificamente na região dos municípios de São João

Batista do Glória e Capitólio, em Minas Gerais. Tem como objetivo demonstrar os impactos causados ao patrimônio natural em razão da mineração ilegal e as dificuldades e

consequências da fiscalização pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, especialmente do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO).

Adotou-se como metodologia o estudo de caso, analisando o combate e fiscalização do processo de exploração do Quartzito na região de Pedreiras e a análise jurisprudencial

dos casos existentes na jurisdição da Vara Federal de Passos(MG). A análise permitiu as seguintes conclusões parciais: é fundamental a fiscalização permanente das empresas

de extração de minerais e dos indivíduos que o retiram por conta própria; é preciso a utilização de técnicas modernas para identificar e punir os infratores; sem punição severa

aos infratores não há como impedir o avanço dos prejuízos ambientais; é imperativo a reparação dos danos ambientais com a recuperação das áreas degradadas pela

exploração; é fundamental a adoção de um conjunto de medidas/ações envolvendo o Estado e a sociedade para tentar recuperar as áreas atingidas e implantar mecanismos

concretos de preservação.
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