Portaria Normativa 435/89

Portaria Normativa n? 435, de 9 de agosto de 1989
o Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Reeursos
Naturais Renovaveis - Ibama, no uso das atribuicoes que Ihe sao eonferidas pela Lei n? 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, publieada no Diario
Ofieial da Uniao,
Considerando que a presen<;;a e dispersao de mercuric no meio ambiente deeorrente, prineipalmente, do seu uso nos garimpos de ouro vern
adquirindo dimensoes preocupantes a nfvel naeional, podendo ocasionar consequencias irreversfveis I;
Considerando que 0 lancamento do mercuric metal ieo no meio ambiente provem, na sua grande maioria, dos proeessos atualmente em uso
na garimpagem, principal mente na operacao de "queima" do ouro amalgarnado;
Considerando a necessidade da implantacao de medidas que venham
a eontribuir para a reducao ou eliminacao do lancamento de mercuric metalico no meio ambiente;
Considerando que as tecnicas e os equipamentos disponfveis no rnercado nacional para 0 controle de mercuric metalico carecem de uma avaliacao quanto a sua eficiencia, resolve:
Art. 1? Implantar 0 registro obrigatorio, no Ibama, de equipamentos destinados ao controle da substancia merciirio metalico em atividades de garimpagem de ouro, em todo territorio nacional, a nfvel de exploracao e
de uso urbano.
Paragrafo unico, Incluem-se no registro obrigatorio os equipamentos
destinados a recuperar rnerciirio metalico em operacoes de queima do amalgama do ouro.
Art. 2? 0 registro no Ibama se dara apos a analise e aprovacao dos relaterios e laudos correspondentes aos testes realizados nos equipamentos, docurnentos estes a serem fornecidos por instituicao credenciada par este
Instituto.
I

Vide Deeretos n~'s 97.507, de 13 de lcvcrciro de 1989 e 97.632, de to de abril de 1989. Tema tl.l: "Mincracao/Garimpo", pags. 1454 e 1425, respcetivamente.
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Art. 3? 0 equipamento registrado no Ibama devera atender, em qualquer
regime de trabalho e dentro das condicoes preestabelecidas de operacao,
a eficiencia de no mfnimo 96% (noventa e seis por cento) de recuperacao
do mercuric utilizado no amalgama.
Art. 4? Os equipamentos registrados no Ibama e que, em operacao, nao
estiverem atendendo a eficiencia mfnima estabelecida, estarao sujeitosa imediata paral isacao e lacre ate que os mesmos tenham condicoes de operar
com a eficiencia aprovada.
Art. 5? Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas
as disposicoes em contrario.
Fernando Cesar de Moreira Mesquita
Presidente
(DOD de 11.08.89)
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