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RESUMO 

 

O presente trabalho, de cunho teórico, analisa principalmente a efetividade da imposição das 

condicionantes no procedimento de Licenciamento Ambiental da atividade minerária. 

Inicialmente, aborda-se a importância da atividade minerária para a economia nacional, desde 

o ciclo do ouro até os dias atuais. Em seguida trata-se do Direito Minerário e dos princípios 

norteadores de uma “mineração sustentável”. Adiante aborda-se a Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA, desde seus primórdios, seu conceito e elementos, bem como ressalta-se a 

importância dos estudos ambientais como garantia de realização de atividade mais equilibrada 

socioambientalmente. Aborda-se também na presente obra as etapas para a autorização e 

licenciamento da atividade minerária, junto ao DNPM e aos órgãos ambientais, 

respectivamente. Apresenta-se, ainda, o conceito de condicionantes, em suas espécies 

mitigadoras e compensatórias, bem como a Compensação Ambiental prevista na Lei do 

SNUC. Finalmente, questiona-se se as medidas adotadas para mitigar e compensar os danos 

causados pela atividade, de fato são aplicadas de maneira eficiente, com a apresentação de 

dados e estatísticas, além, de possíveis soluções, especialmente, no caso da mineração, para 

torná-la mais eficiente. Discute-se o EIA/RIMA, o Licenciamento Ambiental e seu modelo 

trifásico para concessão de licenças (Prévia, de Instalação e de Operação), citando falhas e 

características deste processo. Por fim, analisa-se o Instituto da Compensação Ambiental 

aplicável a empreendimentos de significativo impacto ambiental, englobando o desvio destes 

recursos para finalidades diversas das estabelecidas. Tal delineamento se mostra necessário, 

considerando que os institutos que deveriam ser base de uma atividade sustentável nem 

sempre cumprem esse papel de forma coerente. O estudo de obras jurídicas é adotado como 

procedimento metodológico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento Ambiental; Condicionantes Ambientais; Mineração. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work, of theoretical nature, mainly analyzes the effectiveness of the imposition of 

restrictions in the Environmental Licensing process of the mining activity. Initially, we 

discuss the importance of mining activity to the national economy, from the gold cycle to the 

present day. Then it is the Mining Law and the guiding principles of "sustainable mining". 

Forward we discuss the Environmental Impact Assessment - EIA, since its beginnings, its 

concept and elements, as well as emphasize the importance of environmental studies as more 

balanced activity of performing warranty socially and environmentally. It also discusses in 

this work steps for the authorization and licensing of mining activity, with the DNPM and the 

environmental agencies, respectively. It presents also the concept of conditioning in their 

mitigating and compensating species, as well as environmental compensation provided for in 

SNUC Law. Finally, we question whether the measures adopted to mitigate and compensate 

for damage caused by the activity, in fact are applied efficiently, with the presentation of data 

and statistics, in addition, possible solutions, especially in the case of mining, to make it more 

efficient. Discusses the EIA / RIMA, Environmental Licensing and its three-phase model for 

licensing (Preliminary, Installation and Operation), citing flaws and characteristics of this 

process. Finally, we analyze the Environmental Compensation Institute applicable to 

significant environmental impact, involving the diversion of these resources for various 

purposes with established. Such design proves necessary, considering that the institutes which 

should be the basis of a sustainable activity does not always fulfill that role consistently. The 

study of legal works is adopted as a methodological procedure. 

 

KEYWORDS: Environmental Licensing; Environmental conditions; Mining; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia alcançada nos últimos anos, especialmente após a Revolução Industrial, 

trouxe muitas benesses para a coletividade, na medida em que as necessidades humanas 

passaram a ser atendidas por um espectro de produtos nunca antes visto. Tanto assim que se 

criou a percepção de que é impossível ao ser humano sobreviver com um estilo de vida 

diferente do atual, sem o conforto oferecido pelos bens advindos da exploração dos recursos 

ambientais.  

E a importância da exploração dos recursos ambientais não se encerra aí. Sabe-se que 

a atividade minerária exerceu relevante papel no processo de apropriação das terras 

localizadas no interior do país, uma vez que a descoberta de metais preciosos, especificamente 

o ouro, levou os bandeirantes a invadirem e desbravarem matas fechadas e caminhos 

completamente desconhecidos. A grande quantidade de metais preciosos alavancou a 

economia da Colônia e, por conseguinte, da Metrópole portuguesa. Ainda hoje a atividade 

minerária tem significativa representatividade na economia brasileira. Esse setor é 

responsável por empregar, direta ou indiretamente, grande parte da população nacional.  

Contudo, a exploração dos recursos ambientais, à guisa do decantado princípio do 

desenvolvimento sustentável, de forma inconsequente, causa degradação e compromete, 

inclusive, recursos vitais. No Brasil, como já afirmado, um país de base mineira, a degradação 

ambiental também decorreu da falta de planejamento e de um processo desenfreado de 

aproveitamento abusivo dos recursos minerais disponíveis. 

Inquestionavelmente, a atividade minerária gera impactos irreversíveis ao meio 

ambiente. Os efeitos mais comuns são a degradação do solo e a poluição atmosférica e 

hidrográfica. Frequentemente são registrados desastres ambientais ligados à atividade, como o 

rompimento de barragens de rejeito. Também a população localizada no entorno da atividade 

minerária sofre significativos impactos socioambientais. O aumento repentino da população 

dos municípios limítrofes é um exemplo claro, com reflexos diretos na prestação dos serviços 

públicos. 

Ainda que leis esparsas, recepcionadas pela Constituição da República Federativa do 

Brasil – CRFB/1988, já se prestassem a adotar medidas extremamente importantes para a 

defesa do meio ambiente, é certo dizer que o advento da nova ordem jurídica brasileira foi 

fundamental para que o país se envolvesse de maneira profunda, ao menos em tese, com as 

questões ambientais. Dentre tais medidas, há o instrumento do Licenciamento Ambiental, 
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instituído pela Lei de Política Nacional de Meio Ambiente em 1981 (Lei Federal 6.938), com 

o intuito de exercer controle sobre a exploração dos recursos ambientais. 

Em que pese tratar-se de instrumento administrativo essencial, o Licenciamento 

Ambiental nem sempre cumpre efetivamente sua função sistemática de controle, com ações 

preventivas e corretivas. Tal ineficiência não deve ser atribuída ao próprio instrumento, mas a 

diversos outros fatores. O presente trabalho pretende, exatamente, relacionar os elementos 

envolvidos no procedimento de licenciamento ambiental, estabelecer a correlação entre eles, 

bem como os entraves verificados no processo, os quais impedem, ao final, a efetiva proteção 

do meio ambiente preconizada pelo constituinte originário em 1988.  

Com a finalidade de minimizar os significativos impactos causados pela atividade 

minerária, espera-se que o processo de Licenciamento Ambiental seja realizado de forma a 

cumprir sua real finalidade, com a imposição das medidas mitigadoras e das medidas 

compensatórias (denominadas “condicionantes”) capazes de evitar maiores danos ao meio 

ambiente e reparar aqueles já gerados. O presente trabalho, neste sentido, traz análise acerca 

da eficácia das condicionantes impostas no processo de Licenciamento Ambiental para 

proteção do meio ambiente. 

A escolha do tema tem por alicerce toda uma história de vida da autora situada entre 

todos os malefícios advindos de uma atividade altamente degradante do meio ambiente e os 

inúmeros e indubitáveis benefícios decorrentes de uma atividade sustentadora da economia 

brasileira, uma vez que produtora de bens essenciais à vida humana e de bens estratégicos 

para a manutenção de uma posição relevante no cenário internacional.  

Vale a pena informar que a autora nasceu no Município de Congonhas, localizado no 

Quadrilátero Ferrífero do Estado de Minas Gerais, o qual, é sabido, possui histórico de grande 

produtor mineral. Tanto que a atividade minerária deu nome ao estado. Ademais, o Município 

de Congonhas foi pioneiro na exploração de minério de ferro e, consequentemente, na 

fabricação de ferro, na “Fábrica Patriótica”, de propriedade do Barão de Eschewege, citado na 

pesquisa. As ruínas da fábrica ainda fomentam o turismo municipal, na conhecida “Mina de 

Fábrica”, atualmente de propriedade da sociedade empresária Vale S/A. 

A vida da autora, portanto, tem seus alicerces entre o turismo do Barroco Mineiro e a 

atividade minerária realizada pelas sociedades empresárias que se fixaram no território de seu 

município de origem. 

Além das questões pessoais, a escolha do tema foi consolidada durante sua pós-

graduação strictu senso, mais especificamente ao tomar ciência de que o Licenciamento 

Ambiental da atividade minerária representa grande parte das licenças expedidas pelos órgãos 
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ambientais de todos os entes federados e pelo fato de que a autorização para o desempenho 

desta atividade, até mesmo pesquisas a ela relacionadas, exigem procedimentos específicos, 

para os quais foi criado um órgão próprio, o Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM. 

Todas essas questões subjetivas e objetivas, em conjunto, fizeram nascer as seguintes 

indagações: 1) Os requisitos para expedição de licença para a realização de empreendimento 

minerário (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação) são devidamente 

cumpridos pelo empreendedor? 2) A imposição das condicionantes nas licenças guardam 

nexo causal com o dano causado pela atividade? 3) Os empreendimentos são devidamente 

fiscalizados e monitorados pelos órgãos ambientais responsáveis pela concessão da licença? E 

enfim, 4) Qual a eficácia das condicionantes para a proteção do meio ambiente no processo de 

Licenciamento Ambiental da atividade minerária?  

Tais questionamentos são justificáveis. Conforme já se afirmou, a atividade 

minerária é essencial para o desenvolvimento da economia e manutenção do padrão de vida 

atual. Por outro lado, trata-se de atividade extremamente degradante. Assim, é necessário 

prever, principalmente no ordenamento jurídico, formas de se alcançar o equilíbrio entre a 

exploração do bem mineral, a preservação ambiental e a qualidade de vida das comunidades 

diretamente atingidas. E isto se faz por meio do uso devido das medidas mitigadoras e 

compensatórias impostas. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar se os órgãos ambientais, considerada a 

estrutura humana e material que possuem, são eficientes na aplicação das condicionantes e se 

estas são realmente eficazes. De maneira específica, pretende-se verificar se os 

empreendimentos são devidamente fiscalizados e monitorados pelos mesmos órgãos 

ambientais; se as licenças são expedidas no momento, forma e extensão corretas; e, por 

último, se os itens constantes do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Plano de 

Aproveitamento Econômico – PAE são observados na definição das condicionantes a serem 

impostas durante o processo de concessão das licenças. 

O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, fundamentado na legislação, na 

doutrina e na jurisprudência. O referencial legal adotado para a realização da pesquisa foi a já 

mencionada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, além do Código de Mineração 

(Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967) e as Resoluções 01 (de 23 de janeiro de 1986) e 

237 (de 19 de dezembro de 1997), ambas do CONAMA.  

Como referencial teórico, fundamentou a pesquisa a obra “Avaliação de Impacto 

Ambiental”, de Luiz Enrique Sánchez, que analisa, de maneira ampla, todos os conceitos e 
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métodos relativos a impacto, licenciamento, planos e medidas ambientais mitigadoras e 

compensatórias.  

Com a finalidade de apresentar o resultado da pesquisa e, consequentemente, 

responder as perguntas acima elencadas, o presente trabalho foi estruturado da seguinte 

maneira: 

O Capítulo I reafirma a importância da atividade minerária para a economia nacional, 

com apresentação de dados comprobatórios dessa afirmativa, os quais colocam o Brasil em 

posição de destaque no cenário internacional. Aborda-se nesse capítulo a Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, devida pelo empreendedor em função da 

realização de atividade minerária, em percentuais específicos para cada um dos entes 

federados envolvidos com o empreendimento. Como se verifica, trata-se de importante 

instrumento para possibilitar o desenvolvimento econômico. 

 Demonstra-se ainda, em brevíssimo histórico, a importância da atividade minerária 

desde a colonização do Brasil, com ênfase em três importantes produtos da exploração 

mineral: o ouro e os diamantes, com abordagem do período denominado “Ciclo do Ouro” e o 

minério de ferro, elemento central do atual processo de exploração mineral em nosso país. 

Com relação à relevância do minério de ferro na economia brasileira são apresentados dados 

extraídos, dentre outras fontes, do próprio Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM.  

Por sua vez, o Capítulo II trata do histórico, da definição e dos conceitos do Direito 

Minerário, com destaque para a evolução legislativa, especialmente após a inauguração da 

nova ordem jurídica brasileira pela CRFB/88. Abordou-se, nessa perspectiva evolutiva, o tipo 

de sistema adotado atualmente no país, qual seja, o “Sistema de Concessão”, segundo o qual a 

propriedade da lavra – da União – não é transmitida ao responsável por ela, mas apenas lhe é 

concedido o direito de exercê-la.   

Algumas informações acerca da maneira como outros países abordam a exploração 

mineral em seus ordenamentos jurídicos também foram incluídas no presente trabalho. Por 

fim, foram apresentados os conceitos referentes a princípios ambientais gerais aplicados à 

atividade minerária (prevenção, acesso equitativo aos recursos naturais, poluidor-pagador, 

usuário-pagador e natureza pública da proteção ambiental), além de princípios ambientais 

específicos da atividade (utilidade pública, racionalidade, recuperação da área degradada e 

ecoeficiente).  

O Capítulo III traz a análise histórica e conceitual da Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA e a comparação desse modelo de avaliação com a Avaliação Ambiental 
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Estratégica – AAE. Também são enumerados os estudos próprios para concessão do 

licenciamento das atividades minerárias, como o Plano de Controle Ambiental – PCA, o 

Relatório de Controle Ambiental – RCA e o Plano de Recuperação de Área Degradada – 

PRAD.  O Termo de Referência – TR, que é o roteiro básico dos estudos, também é 

apresentado. 

O conceito de “significativo impacto ambiental”, inerente às atividades minerárias, 

dada a amplitude da degradação por elas causada, é detalhado nesse capítulo. Para tanto, é 

apontada a necessária distinção existente entre “impacto” e “dano”. 

No Capítulo IV, são conceituadas e descritas as medidas mitigadoras e as medidas 

compensatórias como instrumentos de harmonização da utilização dos recursos minerais e a 

imprescindível proteção ambiental. Ou seja, toma-se por referência o entendimento de que a 

imposição dessas medidas, denominadas “condicionantes”, no processo de Licenciamento 

Ambiental, pode resultar na diminuição do significativo impacto ambiental causado pela 

atividade minerária. Os principias tópicos deste instrumento são avaliados, apresenta-se seus 

aspectos gerais, a cronologia, os tipos de licença e as modalidades do Licenciamento 

Ambiental (preventivo e o corretivo).  

O capítulo ainda trata das competências atribuídas ao DNPM e a importância do 

Plano Ambiental Estratégico – PAE para instruir a concessão do direito de lavra. São 

apresentadas as competências de cada órgão para a autorização da atividade minerária, seja o 

DNPM ou o órgão licenciador. Trata-se ainda da fiscalização dos órgãos ambientais, do 

Ministério Público e da auditoria das empresas. 

Será demonstrado no Capítulo V o liame entre Licenciamento Ambiental e atividade 

minerária, haja vista a impossibilidade de realização desta sem a concessão daquele. A seu 

termo, é feita análise de estudos e recomendações realizados por instituições diversas, quais 

sejam: Banco Mundial, Tribunal de Contas da União – TCU, Confederação Nacional de 

Indústrias – CNI e Ministério Público Federal – MPF, que confirmam a ineficácia do processo 

de Licenciamento Ambiental em decorrência de inúmeros fatores. Tal ineficácia, vislumbrada 

no âmbito administrativo, resulta em providências judiciais, como se verifica na breve análise 

da intervenção do Poder Judiciário, requerida pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, em sede de Ação Civil Pública movida contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto 

Estadual de Florestas – IEF. O objeto da demanda, vale a pena adiantar, estava relacionada 

aos valores pagos por empreendimentos em Compensações Ambientais, conforme 

questionamento apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG.  
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Quanto à intervenção do Poder Judiciário em face da ineficácia do processo de 

Licenciamento Ambiental, realizou-se breve análise de alguns acórdãos relacionados ao tema 

do presente trabalho, nos quais a decisão proferida comprova as conclusões obtidas por meio 

da pesquisa. Além do quê, foram enumeradas propostas para melhor condução do 

procedimento de Licenciamento Ambiental. 

Por fim, examinou-se a confirmação, ou refutação, das hipóteses ensejadoras do 

problema aqui discutido, ou seja, se a imposição das condicionantes é realmente eficaz para a 

proteção ambiental, uma vez que se tratam de instrumentos minimizadores dos significativos 

impactos causados pelas atividades minerárias. 

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para a realização de outras 

pesquisas futuras, haja vista a impossibilidade de esgotamento do tema, em razão de sua 

amplitude e complexidade.  
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2 A MINERAÇÃO NO BRASIL 

 

O Brasil é destaque na produção de diversos tipos de minerais. Por isto mesmo, a 

mineração é um dos pilares da sustentação econômica do país. Somente no acumulado dos 

últimos dez anos, o setor de “minérios e concentrados” foi responsável pela agregação de 232 

bilhões de dólares ao conjunto de nossas reservas cambiais, o que, segundo o Instituto 

Brasileiro de Mineração - IBRAM, representa de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.  

Nos gráficos abaixo, o resumo do Comércio Externo Brasileiro comprova que o setor 

mineral tem expressiva contribuição para o saldo brasileiro: 

 

Tabela 1Total Setor Mineral/Anos 

 

De acordo com a 7ª edição das Informações e Análises da Economia Mineral 

Brasileira, disponível no site do IBRAM (2012, p.11), o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) das cidades mineradoras é maior que a média regional, cálculo que é realizado pelo 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD. Certamente, uma das razões para 

este alto desempenho no IDH das cidades mineradoras se deve à grande demanda por mão-de-

obra que gera empregos diretos e indiretos. 

Associada à mineração, além dos impostos inerentes à atividade de cunho 

econômico, a Constituição Federal de 1988 previu no artigo 20, §1º, a Contribuição 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, que é distribuída entre os entes 

federativos como contra prestação pelo uso dos recursos minerais em seus territórios. Os 

recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 

• 12% para a União (DNPM 9,8%, IBAMA 0,2%, MCT/FNDCT 2%); 

• 23% para o Estado onde for extraída a substância mineral; 

• 65% para o município produtor. 
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A CFEM é regulamentada pela Lei nº 8.001/1990, que estabeleceu no art. 2º, § 2º, a 

distribuição da arrecadação entre os entes federados, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - FNDCT, e Ministério de Minas e Energia. Essa lei regulamentou, 

ainda, também no § 1º do mesmo artigo, o percentual da compensação, de acordo com as 

classes de substâncias minerais: 

• 3% para: minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio; 

• 2% para: ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias; 

• 1% para: ouro; 

• 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonatos e metais nobres; 

Contudo, a utilização deste fundo – que deveria preparar as comunidades locais para 

outra forma de subsistência, posto que a atividade mineira é limitada –  geralmente não tem a 

devida aplicabilidade, o que pode gerar sério comprometimento econômico no futuro.  

Os estados com as maiores arrecadações de CFEM no país, e, portanto, mais 

dependentes da atividade minerária, são Minas Gerais (45,7%) e Pará (27,7%), grandes 

produtores de minério de ferro (Informe Mineral DNPM, 2014). 

Ainda que o Brasil tenha aumentado significativamente o volume de produção de 

bens minerais, até o ano de 2011, o ano de 2012 é apontado como marco inicial da redução da 

produção mineral, conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

 

Figura 1 Evolução da produção mineral brasileira 
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A redução da produção mineral deve-se principalmente à queda do preço do minério, 

com a consequente perda no valor arrecadado.   

De toda forma, constata-se que a atividade mineradora é fundamental para a 

economia nacional e, por este motivo, é considerada como atividade de utilidade pública, pelo 

Decreto-Lei 3.365/41, a qual se destina a transformar recursos naturais, até então inertes, em 

benefícios econômicos e sociais. 

 

Art. 5
o
. Consideram-se casos de utilidade pública: 

[...] 
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da 

energia hidráulica; (BRASIL, 1941) 
        

As principais substâncias minerais atualmente produzidas no Brasil são: ferro, ouro, 

cobre, níquel, alumínio, fosfato, carvão mineral, manganês, potássio, caulim, amianto, nióbio, 

grafita, cromo e zinco, que correspondem a aproximadamente 80% (oitenta por cento) da 

produção mineral no país (Informe Mineral DNPM, 2014). 

Diversos fatores contribuíram para a baixa expectativa dos investidores do setor 

minerário, como exemplo, as previsões de baixo crescimento do PIB, índice de inflação mais 

alto em 2015, baixos preços das commodities minerais no mercado internacional, incertezas 

quanto ao novo marco regulatório da mineração brasileira e pela desaceleração da economia 

global. Esse cenário fez com que o mercado de trabalho do setor de extração mineral perdesse 

postos no segundo semestre de 2014, acompanhando a tendência dos demais setores da 

economia brasileira (Informe Mineral DNPM, 2014). 

O contexto econômico atual do Brasil tem na mineração um efeito multiplicador, 

uma vez que, conforme se apurou, há até 13 (treze) empregos indiretos ou induzidos para cada 

emprego relacionado à mineração. Ou seja, são quase 2,7 milhões de trabalhadores envolvidos 

de alguma forma com a atividade de mineração (IBRAM, 2015). 

Impossível tratar dos efeitos da mineração no Brasil sem abordar o decantado “ciclo 

do ouro” e diamantes, durante o qual as terras brasileiras colonizadas pela Coroa Portuguesa 

despontaram no cenário mundial. Também sobreleva a representatividade do minério de ferro 

no atual contexto econômico brasileiro. Exatamente em razão da inquestionável importância 

desses minerais na história da mineração brasileira dar-se-á, na presente obra, o destaque que 

lhes é devido. 
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2.1 Ciclo do Ouro e Diamantes 

 

A busca por especiarias e metais preciosos era o objetivo dos colonizadores que 

desbravavam os mares. Os portugueses tiveram a mesma intenção com relação ao Brasil e, 

incessantes, buscavam por minerais – em especial o ouro, que passou a ser encontrado de 

forma satisfatória após aproximadamente dois séculos de colonização, ainda que não seja 

possível precisar a data da primeira descoberta. 

 

De repente aconteceu. O Ouro surgiu, farto e fácil no centro de Minas Gerais. Nunca 

saberemos exatamente a data, o local ou o autor da primeira descoberta. Pode ter 

sido o mulato de Taubaté, que havia andado pelas minas de Paranaguá e que teria 

encontrado ao beber água no córrego Tripuí. Ou Borba Gato e seus homens, 

remanescentes da bandeira de Fernão Dias, que haviam permanecido, fora da lei, no 

sertão do rio das Velhas. Ou ainda os sertanistas que exploravam Itaverava e Itatiaia 

em 1694 (BRITO; MARTINS, 1989, p. 13). 

 

O entendimento de Eschwege (1833), contudo, é diverso. Para este autor, o 

desbravamento do território brasileiro está intimamente ligado à busca de metais preciosos 

pelo movimento denominado “Entradas e Bandeiras”, representado, especialmente, pelas 

expedições da Capitania de São Vicente.  

 

Os paulistas foram os primeiros que, devassando o sertão, descobriram ouro. Um 

documento na Câmara de São Paulo menciona expressamente um tal de Afonso 

Sardinha, autor da primeira descoberta de ouro, na serra de Jaraguá, em 1590, e da 

do ferro e prata do Morro de Araçoiaba, embora se deva pôr em dúvida a existência 

desta última, pois, até hoje, a notícia não foi confirmada (ESCHWEGE, 1833, p. 23)  

 

De todo modo, dúvida não há de que, na medida em que o ouro era descoberto, a 

população, antes eminentemente litorânea, adentrava rumo ao interior, abrindo estradas em 

busca de riqueza. 

Além de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso tiveram um ciclo aurífero de certa 

monta. Em menor quantidade, também foi encontrado ouro em São Paulo, Ceará, Rio Grande 

do Sul e Rio de Janeiro. 

A corrida pelo ouro gerou grandes impactos para as regiões mineradoras. Também os 

portugueses passaram a migrar para o Brasil de forma desenfreada, o que levou a Coroa 

Portuguesa a decretar lei restritiva dessa emigração. 

Como consequência, a alta concentração populacional nas regiões mineradoras, a 

atenção voltada apenas para a mineração, o desabastecimento e a falta de estruturas básicas 

tornaram-se sérios problemas sociais. Este também o entendimento de Brito e Martins:  
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(...) Minas Gerais viveu nesse período os problemas – também clássicos nos rushes 

mineradores – de fomes recorrentes, preços fantasticamente altos e as histórias de 

gente abarrotada de ouro morrendo à míngua, sem uma espiga de milho para roer. 

(BRITO;MARTINS, 1989, p.16) 

 

Durante o Período Colonial brasileiro, a exploração das riquezas minerais era regida 

pelo sistema regaliano, previsto nas Ordenações Manuelinas, já que o direito de propriedade 

do subsolo pertencia ao príncipe. Tal modelo de exploração das minas era exatamente 

idêntico ao adotado no Período Absolutista europeu, como se verá no Capítulo II.  

Vale a pena adiantar que o termo “regaliano” decorre exatamente das regalias 

concedidas pelo monarca aos descobridores de jazidas, consistente na concessão da data 

mineral. De acordo com Caio Prado, (1947) quando jazidas eram descobertas, a intendência 

da capitania na qual ocorrera a descoberta deveria ser comunicada, sob pena de aplicação de 

sanções severas. Uma vez comunicados, os guardas-mores se dirigiam até o local com intuito 

de demarcar os terrenos auríferos e realizar a distribuição entre os mineradores presentes, esta 

realizada de acordo com o número de escravos contabilizados. O início da exploração deveria 

acontecer em, no máximo, quarenta dias. Esses terrenos distribuídos entre os mineradores 

eram, então, conhecidos por datas minerais. 

Contudo, não cabia ao minerador a totalidade do produto da lavra. A quinta parte de 

tudo que era produzido na mina era devida à Coroa Portuguesa, na forma de tributo (o 

“Quinto”), exigido desde 1700 e correspondente a vinte por cento de toda a produção do ouro. 

 

Em Portugal vigorava, havia já muito, uma lei a qual dispunha que a quinta parte de 

todos os metais devia pertencer ao Rei. Em consequência, foi a mesma aplicada no 

Brasil, quando da descoberta do ouro. Efetivamente, como fosse descoberto o metal 

em Minas Gerais, no ano de 1690, e os mineiros se multiplicassem, nomearam-se, 

em 1700, provedores e escrivães, encarregados da arrecadação do quinto 

(ESCHWEGE, 1833, p. 133). 

 

A partir de 1713, após resolução da Junta de Fazenda de Vila Rica, também a 

população em geral, além dos mineradores, se viu obrigada a pagar o tributo de capitação, que 

era um mínimo que a produção do Quinto deveria atingir anualmente. Quando a meta não era 

atingida, procedia-se à Derrama: maneira arbitrária de obrigar a população a completar o 

mínimo estipulado. Todos pagavam o imposto, independente da ocupação. Estavam isentos 

apenas os menores de 14 (quatorze) anos, os escravos a serviço dos ministros e oficiais e os 

clérigos (BRITO J.,1980).  
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A forma encontrada pela população para livrar-se da cobrança efetuada pela Coroa 

Portuguesa era sonegar a informação de quanto ouro havia sido extraído ou, ainda, desviar a 

produção. Brito J. (1980) esclarece que penalidades severas – como prisão, confisco dos bens 

ou deportação para Angola – visaram refrear o desvio do ouro. 

A proibição de algumas atividades na região das minas – como o cultivo de cana-de-

açúcar e algodão, a exploração do minério de ferro, a manutenção de teares, dentre outras, o 

impedimento da abertura de estradas, o nomadismo e o êxodo da população que abandonava 

as lavouras foram graves erros que intervieram na economia do Brasil. Segundo Brito J. 

(1980), o país nada lucrava com este ouro. Eschwege (1833) acrescenta que, por razões 

diversas, cometia-se o grave erro no Brasil de não dar ao ouro o verdadeiro valor comercial 

atribuído em outras nações: 

 

Todas as nações elevaram o preço do ouro na proporção do da prata. Somente 

Portugal não se mexeu, e isto desde 1706, reinado de D. Pedro II, até 1821, vale 

dizer, durante mais de um século. Eis porque, de modo algum, se pode admirar que 

o Brasil, tão rico, possua, agora, apenas algum dinheiro em espécie metálica 

(ESCHWEGE, 1833, p. 136). 

 

Segundo o autor, após 1725, todo o ouro devia ser encaminhado às Casas de 

Fundição e de Moeda que se estabeleceram em diversas províncias e onde o Quinto era 

extraído do total arrecadado e fundido em barras. 

As ponderações feitas por Eschwege (1833) demonstram que não há como definir 

exatamente a quantidade de ouro extraído no Brasil Colonial, posto que, no início, cada um 

podia minerar livremente. Além disso, mesmo com o surgimento do Quinto, a fiscalização 

imposta como forma de superar as sonegações era falha e havia muitas ocorrências de 

contrabando. Abaixo, apresenta-se a tabela comparativa de dados fornecidos por Eschwege e 

Pandiá Calógeras
1
: 

 

Tabela 2 Brasil: produção estimada de ouro no período colonial 

                                                           
1
 Engenheiro, político, estudioso das questões minerárias, publicou a obra “As minas do Brasil e sua legislação”, 

onde apresenta dados relativos à exploração mineral. Nesta mesma obra, apresentou a tese da distinção entre a 

propriedade do solo e a propriedade do subsolo, defendendo o direito do governo de desapropriar o subsolo para 

explorá-lo. Mais tarde, essa tese foi transformada na chamada Lei Calógeras. 

                                          Estados Eschwege
(1)

 Calógeras 

Minas Gerais           629. 029  756. 482 

Mato Grosso e Goiás 217. 161 186. 060 

São Paulo, Ceará e Bahia        81. 965 
(2)

 78. 341 

Outras fontes 
(3)

 2. 622 - 
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Fontes: W.L.: von Eschwege, Pluto Brasiliensis e João Pandiá Calógeras, As Minas do Brasil e sua Legislação. 
(1) Inclui 20 por cento sobre a produção legal; (2) Apenas São Paulo; (3) Outro confiscado, ouro permutado nas casas de 

câmbio e ouro extraído nas lavagens de diamantes.      

 

Por volta de 1729, descobriu-se diamante, com os primeiros achados em Tijuco, na 

Comarca de Serro do Frio – atualmente Diamantina – e sua exploração passou a ser uma das 

mais importantes no Brasil Colonial. Segundo os autores Brito e Martins, dezenas de jazidas 

haviam sido localizadas nos rios do Jequitinhonha. Na mesma época (1732), foram 

encontrados diamantes na Bahia. Por volta de 1740, conheceu-se a existência de jazidas em 

Goiás, nos rios Claro e Pilões e pouco depois, em 1746, em Mato Grosso, na confluência do 

rio do Ouro com o rio Paraguai. Diamantes ainda surgiram em pequenas quantidades em São 

Paulo e Paraná. 

Os autores afirmam, ainda, que a política portuguesa na região diamantina foi uma 

das mais violentas e repressivas de toda colonização europeia na América, já que, com o 

intuito de assegurar o monopólio real dos diamantes, todas as jazidas foram declaradas 

propriedade da Coroa, sendo canceladas as concessões de lavras de ouro na região. Em 1733, 

criou-se a Demarcação Diamantina, centrada no arraial do Tijuco e submetida a leis especiais 

mais rígidas que em qualquer parte da colônia. 

Contudo, de acordo com Brito e Martins (1989), como qualquer pessoa que pagasse a 

capitação calculada por escravo empregado poderia obter a concessão de minerar no distrito. 

Com efeito, o valor do mineral que inundou o mercado europeu despencou. Por tal motivo, a 

Coroa ordenou a suspensão da mineração, expulsando os mineiros da Demarcação. Quando 

reaberta, estabeleceu-se o sistema de Contratação, pelo qual o direito de lavra foi concedido a 

único concessionário, reservando-se à Coroa o exclusivo direito da compra. Em 1772, a 

exploração passou a ser realizada diretamente pela Coroa, que criou a estatal Real Extração. 

Em 1801, foi liberado o garimpo do ouro, com a condição dos faiscadores entregarem à Coroa 

os diamantes porventura encontrados. Após a extinção da mencionada estatal em 1832, a 

mineração de diamantes foi liberada. 

 

2.1.1 Ciclo do Ouro: técnicas e mão-de-obra 

 

Brito e Martins (1989) afirmam que as jazidas exploradas no período colonial podem 

ser classificadas em duas categorias: depósitos de aluvião – onde o ouro é encontrado em 

TOTAL  930. 77 1. 020. 883 
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partículas soltas – e os filões – em que o metal aparece em veios disseminados em quartzo ou 

em outras rochas auríferas.  

Abreu (1902) esclarece que não existia a necessidade de técnica para obtenção do 

ouro. Bastava apanhá-lo nos cascalhos das baixadas ou nas areias dos ribeirões. Havia ouro 

livre em pepitas ou em pó, acumulado e apanhado sem nenhuma aparelhagem ou condição 

especial. 

No princípio, o chamado “ouro de aluvião” era facilmente extraído e muitas vezes o 

processo era de catação do metal, encontrado apenas com um olhar mais atento. Os primeiros 

sertanistas, conforme observou Eschwege (1833), já com alguma habilidade na apuração do 

ouro e auxiliados por indígenas aprisionados, revolviam a terra com paus apontados e 

lavavam a massa aurífera em pequenos pratos de estanho ou de madeira, tal era a falta de 

ferramentas apropriadas. 

 

Os primeiros mineiros eram, na verdade, catadores de ouro: com pratos de estanho 

ou gamelas de madeira, recolhiam pequenas porções de cascalho nos córregos rasos, 

ou revolviam com paus pontudos os leitos descobertos pela baixa das águas na 

estiagem e, com os dedos, catavam os grãos de ouro visíveis a olho nu (BRITO e 

MARTINS; 1989; p. 20). 

 

Contudo, o ouro que antes era encontrado em abundância começou a ficar mais 

escasso e outras técnicas para sua extração passaram a ser utilizadas. À medida que o metal 

escasseava, novas formas de extração surgiam. Eschwege (1833) cita – lavagem nas canoas, 

lavagem em bulinetes, canais de recepção e mundéus, apuração em bateias, amalgação e, por 

fim, britagem e pulverização das rochas. Em todos estes processos, contudo, a mão de obra 

escrava foi essencial.  

 

Chegou o tempo, entretanto, em que o ouro não se apresentava mais em abundância. 

Tornou-se necessário, pois, procurar outros meios mais práticos, para concentrá-lo 

no cascalho. Mais uma vez, foram de grande ajuda os escravos na adoção das 

canoas, muito imperfeitas, mas ainda usadas pelos faiscadores pobres 

(ESCHWEGE, 1833, p. 182). 

 

Assim, o Ciclo do Ouro, bem como a extração dos diamantes, especialmente em 

Minas Gerais, passou a ser extremamente dependente da escravidão imposta aos negros 

africanos, considerando que as técnicas rudimentares utilizadas demandavam muita mão-de-

obra. Tal contexto surtia efeito diretamente no tráfico de escravos realizado entre a África e o 

Brasil. 
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As importações anuais de escravos para Minas Gerais estão estimadas em 2 500 a 2 

700 entre 1698 e 1717; 3 500 a 4 000 entre 1 717 e 1 723; 5 700 a 6 000 no período 

de 1723 a 1735 e 6 500 nos anos de 1735 a 1760, representando quase 40 por cento 

das importações totais do Brasil nos dois últimos períodos (BRITO; MARTINS; 

1989; p. 16). 

 

A exploração inconsequente e desenfreada buscava atender aos anseios da metrópole, 

que não se preocupou em organizar a atividade extrativista no Brasil Colônia, mas, sim, em 

atender aos interesses econômicos de Portugal. 

 

[...] o ciclo do ouro no Brasil representou o maior surto de produção desse metal até 

então ocorrido na história, produção que permaneceu inigualada até os grandes 

descobrimentos da Califórnia em 1848, da Austrália em 1851 e, sobretudo, os do 

Canadá em 1896. O ouro extraído no Brasil entre 1700 e 1770 foi equivalente a toda 

a produção do resto da América, do descobrimento até 1850, ou ainda à metade da 

produção mundial nos séculos XVI, XVII e XVIII (BRITO; MARTINS, 1989, p. 

30). 

 

A metrópole adotou diversas formas para garantir o maior acúmulo possível de 

riquezas. Toda a legislação era voltada para atender às expectativas de arrecadação da Coroa. 

Aliás, Eschwege (1833) concluiu que a falta de experiência, a ambição do governo e, em 

parte, o desconhecimento do país, mal organizado e quase despovoado, deram lugar a muitas 

leis ineficientes que não visavam a proteção da indústria de mineração do ouro, visavam 

apenas o aumento da produção para assegurar a parte da Coroa. A primeira lei que tratou da 

mineração no país, datada de 15 de agosto de 1603, dispunha que todos os súditos do Rei 

deviam reservar a quinta parte do ouro que podia ser livremente extraído no país.  

No fim do século XVII, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro a fim de estar 

mais próxima do maior núcleo populacional e econômico da colônia, Minas Gerais. Explicam 

Brito e Martins: 

 

O ciclo do ouro significou a colonização e incorporação definitiva de uma vasta 

região do interior da colônia e alterou profundamente o padrão de ocupação 

territorial e a distribuição da população e da atividade econômica. Ele marcou o 

início da hegemonia demográfica, econômica e política da região centro-sul do 

Brasil, simbolizado pela transferência da capital, em 1763, da Bahia para o Rio de 

Janeiro (BRITO; MARTINS, 1989; p. 17). 

 

O “Ciclo do Ouro” foi marcado pelo afortunamento de poucos, pela destruição 

ambiental, pela falta de investimento em melhorias técnicas e pelo despreparo dos 

mineradores. Conforme afirmou Caio Prado (1947, p. 41) “não se deu um passo para 

introduzir na mineração quaisquer melhoramentos; em vez de técnicos para dirigi-la, 

mandavam-se para cá cobradores fiscais”. A falta de recursos mínimos de subsistência, a 
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voraz cobrança do “quinto” e, consequentemente, o exaurimento das minas contribuíram para 

a decadência do ciclo aurífero e para a migração dos mineradores para as regiões agrícolas, 

onde viveriam o Ciclo do Café. 

 

2.2 Minério de Ferro 

 

Além do ouro e dos diamantes, merece destaque a exploração do minério de ferro no 

Brasil Colonial. Ainda que se tenha notícia sobre a primeira ocorrência de ferro datada de 

1554, por José de Anchieta, na Carta de Piratininga (BRITO; MARTINS, 1989), a exploração 

desse mineral se deu apenas por volta do sec. XVII. Isto porque vigorou, no período de 1785 a 

1808, um Alvará que proibia a atividade industrial no Brasil, dentre os quais a fabricação de 

ferro.    

Após este período, para a exploração do minério de ferro, foram criadas, em 1810 e 

1811, respectivamente, a Fábrica Ipanema, localizada em São Paulo; e a Fábrica Patriótica, 

localizada em Congonhas/MG, embora somente no sec. XX a atividade passou a ter 

relevância econômica.  

 

A eclosão do ciclo do ouro elevou a demanda de ferro a um nível que a colônia 

ainda não tinha conhecido, tanto diretamente, na forma de alavancas, aluviões, 

almocafres, cavadeiras e outras ferramentas de mineração, como pela procura de 

derivados: ferraduras e cravos para as indispensáveis tropas de mulas, insumos e 

diversos para a construção civil e a agricultura, bem como o sinistro e amplo arsenal 

de equipamentos relacionados com a escravidão (BRITO; MARTINS, 1989, p. 38). 

 

Dentro da atividade minerária, o minério de ferro possui grande expressividade para 

a economia do país, uma vez que representa mais de 70% (setenta por cento) da pauta de 

exportações minerais nacionais. De acordo com o U.S. Geological Survey e a UNCTAD – 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, o Brasil é o segundo 

maior produtor de minério de ferro do mundo e fica atrás apenas da Austrália. De acordo com 

o IBRAM (2015), a liderança brasileira foi perdida em 2009 e dificilmente essa marca será 

recuperada. 

A alta na demanda por minério, principalmente antes da crise internacional de 2008, 

foi impulsionada pelo processo de desenvolvimento dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), países territorialmente e demograficamente amplos, que foram responsáveis 

por grande parte do consumo mundial, inclusive do consumo mineral. 

No segundo semestre de 2013, o minério de ferro respondia por 79,7% (setenta e 

nove vírgula sete por cento) das exportações do setor mineral, o que representava 72,4% 
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(setenta e dois vírgula quatro por cento) da arrecadação de CFEM. Já no mesmo semestre de 

2014 essa participação passou a ser de 73,3% (setenta e três vírgula três por cento), o que 

significa que as vendas brasileiras de minério de ferro foram responsáveis por 58,3% 

(cinquenta e oito vírgula três por cento) das receitas da CFEM.  (Informe Mineral DNPM, 

2014). 

Tais números representam acentuada queda de participação em relação ao segundo 

semestre de 2013. Ainda assim, o minério de ferro, no ano de 2014, foi a principal substância 

mineral produzida no país, mostrou também aumento na produção e na quantidade exportada 

em relação a 2013, apesar de ter ocorrido quedas mensais consecutivas no preço internacional, 

o que diminuiu o seu valor total exportado (Informe Mineral DNPM, 2014). 

As informações sobre a economia mineral brasileira de 2015 do IBRAM 

expressaram que a Secretária do Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do 

Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, constatou que em 2014, o minério de 

ferro permaneceu liderando, a pauta de exportações na conta de Produtos Básicos e representa 

11,47% (onze vírgula quarenta e sete por cento) desses produtos. Em segundo lugar vem a 

soja com 10,34% (dez vírgula trinta e quatro por cento).  

Tamanha a importância do minério de ferro que, mesmo com uma variação no preço 

em 2014 (-20,54%), este permaneceu liderando o segmento (IBRAM, 2015). 

Em 2015, a expectativa de manutenção do baixo crescimento da economia mundial 

e, em especial, a previsão de menor crescimento da China, principal mercado do minério de 

ferro do país, poderão gerar ainda maior depressão dos preços das commodities minerais, com 

efeitos na redução do valor da produção mineral do país (DNPM, 2014). 

Portanto, o Brasil assume lugar de destaque no cenário internacional quando se 

consideram as reservas de ferro contidas no minério (Sistema de Informações e Análises da 

Economia Mineral Brasileira do IBRAM, 2013).  

Tendo em vista a importância do minério de ferro bem como da mineração de 

maneira geral para a economia do país, é fundamental que o Direito Minerário regulamente as 

questões atinentes à atividade, com intuito de propiciar o seu fortalecimento e pujança, 

conformando-se, a partir da CRFB/88, às normas que estabelecem a proteção do meio 

ambiente. 
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3 DIREITO MINERÁRIO: DEFINIÇÃO E PRINCÍPIOS 

 

3.1 Brevíssimo histórico do Direito Minerário 

 

De acordo com Feigelson (2014), o conceito de propriedade no Direito Romano 

incluía toda a extensão espacial até as profundezas da terra (de acordo com o princípio usque 

sidera et ad ínferos). Significa dizer que a exploração das jazidas dispensava a concessão de 

autorização ao proprietário. Ainda segundo o autor, a exceção ao caráter absoluto da 

propriedade romana era verificada nas províncias. Ali era exigida autorização para exploração 

das jazidas, de modo que os habitantes dessas províncias tinham de solicitar outorga mediante 

pagamento da décima parte do produto explorado, a título de tributo. Assim nasceram as 

primeiras concessões de Direito Minerário. 

Durante o período Absolutista, o conceito de propriedade sofreu profunda 

modificação, com efeitos diretos sobre a exploração das jazidas minerais. Reconhecidos os 

reis como proprietários dos recursos minerais, dentre os quais, o produto das minas, havia a 

imperiosa necessidade de pedido de autorização de exploração formulado ao monarca. 

Outorgada a autorização, a pessoa responsável pela lavra deveria, em contra partida, oferecer 

a décima parte do produto explorado a título de pagamento. (Feigelson, 2014) 

No Brasil, desde o Período Colonial, foram criadas regras que se prestavam a 

regulamentar a atividade minerária, podendo-se inferir que, desde então, estabeleceu-se o 

Direito Minerário no país. 

 

3.2 Definição de Direito Minerário 

 

De acordo com o Guia Técnico para Atuação do Ministério Público no 

Licenciamento Ambiental de Atividades de Mineração, de 2012: 

 

A mineração consiste na atividade de extração de substâncias minerais encontradas 

em depósitos ou “jazidas” e de preparação destas substâncias seja para consumo 

direto, ou como instrumento de outros processos industriais. Além da extração de 

minérios, também, pode ser considerado mineração a extração de petróleo, gás e de 

água mineral [...] (MINAS GERAIS, 2012, p. 06). 

 

O Direito Minerário é, portanto, o ramo autônomo do Direito – vez que possui regras 

e princípios próprios – que se ocupa das atividades supramencionadas. Em que pese a 

doutrina divergir quanto a esta afirmação, entendemos, em conformidade com Atílio 
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Vivacqua, citado por Esteves e Serra (2012), que o Direito Minerário é, sim, um ramo 

autônomo. O mencionado autor, já nos idos de 1942, assegurava que o Direito Minerário: 

 

[...] destaca-se, dentro de sua configuração científica e legal, como um complexo 

sistemático de princípios e fórmulas reguladoras da constituição, atribuição e 

funcionamento da propriedade mineral, nas suas diversas relações jurídicas de 

ordem privada e nas públicas, estas, cada vez mais amplas e acentuadas 
(VIVACQUA apud ESTEVES; SERRA, 2012, p.45).  

 

Trindade, citado por Feigelson, confirma o reconhecimento do Direito Minerário em 

outros países: 

 

Em países com tradição na indústria mineral, como Canadá, Austrália e Estados 

Unidos, não é novidade falar nessa especialidade. Há muito já se desenvolve uma 

disciplina própria que busca regular o aproveitamento dos recursos minerais e a 

relação entre aquele que aproveita tais recursos e o Estado, o proprietário do solo, o 

meio ambiente, a coletividade e até mesmo outros autores que exercem a mesma 

atividade. Nossos vizinhos da América Latina, como Chile e Peru, também já 

desenvolveram esse setor do direito com maior profundidade (TRINDADE apud 

FEIGELSON, 2014, p. 26).  

 

Apesar de se relacionar com os demais ramos do Direito, como o Direito 

Administrativo e o Tributário, houve a necessidade de desvincular o Direito Minerário, já que 

o seu conteúdo é específico e torna-se imprescindível sua autonomia. É o que reclama Paiva: 

 

Não obstante suas íntimas relações com vários ramos do direito público e do direito 

privado, pois recorre aos princípios do direito constitucional, do direito civil e, 

principalmente, do direito administrativo, o certo é que o direito das minas, hoje em 

dia, pode ser encarado como constituído e estruturado por um conjunto de princípios 

e normas que lhe conferem características especiais, de independência e autonomia. 

(PAIVA, 1967, p. 02). 

 

De acordo com os ensinamentos de Feigelson, Direito Minerário é “o complexo de 

técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados e informados por princípios 

correlatados aos fins de regular a exploração mineral, harmonizando as dimensões 

econômicas e ambientais e tornando a atividade sustentável” (2014, p.28).  

A perspectiva do autor, em sua dupla vertente do Direito Minerário (dimensão 

econômica e dimensão ambiental), é extremamente interessante. Sabe-se que a tecnologia 

envolvida em toda produção minerária faz com que os recursos naturais, até então inertes, 

sejam transformados em riqueza
2
. Entretanto, a exploração das jazidas minerais não pode, em 

                                                           
2
 Os dados da produção minerária brasileira, os quais comprovam essa inquestionável vertente econômica, foram 

minuciosamente apresentados no Capítulo I da presente obra.  
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hipótese nenhuma, estar desvencilhada da preocupação com a sustentabilidade ambiental, de 

modo a conciliar o Direito Minerário à exploração dos recursos minerais com a preservação 

do meio ambiente.  

 

3.2.1 Conceitos Específicos do Direito Minerário 

 

Com a finalidade de propiciar melhor compreensão do presente trabalho, é salutar a 

apresentação de alguns conceitos fundamentais do Direito Minerário. Cumpre ressaltar que 

serão abordados somente aqueles conceitos considerados relevantes dentro do contexto 

tratado, com a expressa menção da fonte na qual cada um deles é encontrado. 

a) Beneficiamento – é o tratamento do minério. Para efeito da Norma Reguladora de 

Mineração (18): 

 

18.1.2 Todo projeto de beneficiamento de minérios deve: 

a) otimizar o processo para obter o máximo aproveitamento do minério e dos 

insumos, observadas as condições de economicidade e de mercado e 

b) desenvolver a atividade com a observância dos aspectos de segurança, saúde 

ocupacional e proteção ao meio ambiente.  

 

b) Estéril – segundo o Guia Técnico para Atuação do Ministério Público no 

Licenciamento Ambiental de Atividades de Mineração, “corresponde à parte de rochas que 

tem de ser extraída para que consiga retirar o minério do subsolo” (2012, p. 12). 

c) Jazida – de acordo com o art. 4º do Código de Mineração (Decreto-Lei 227, de 28 

de fevereiro de 1967), considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral 

ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico. 

d) Lavra – em consonância com o art. 36 do Código de Mineração, entende-se por 

lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, 

desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 

mesmas. 

e) Mina – também de acordo com o art. 4º do Código de Mineração, é a jazida em 

lavra, ainda que suspensa. Também se pode conceituar o presente termo com as palavras de 

Feigelson “trata-se de reserva mineral em fase de aproveitamento industrial e econômico, a 

ser exercido por meio de operações coordenadas que vão desde a extração das substâncias 

minerais úteis até seu beneficiamento” (2014, p. 97). 

f) Minério – o significado deste termo é dado por Poveda, segundo a qual “mineral 

ou associação de minerais que podem, sob condições favoráveis, ser trabalhados 
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industrialmente para a extração de um ou mais metais” (2007, p. 17). Para a autora, o termo 

também é extensivo aos metálicos que, segundo seu próprio conceito, trata-se da substância 

mineral que tem valor econômico. 

g) Rejeito – ainda segundo Poveda, é “todo material não aproveitado resultante do 

processamento do minério ou constitutivos de agregado que não têm valor econômico” (2007, 

p. 18). 

Espera-se que a apresentação dos conceitos de cada um dos termos acima apontados 

possa, de fato, contribuir para a melhor compreensão do presente trabalho. 

 

3.2.2 Fontes Formais do Direito Minerário no Brasil: evolução legislativa 

 

No Brasil Imperial, a produção aurífera estava em profunda crise e a produção de 

café era a âncora da economia nacional. Com o esgotamento das minas superficiais, somado à 

falta de investimento e de recursos técnicos, a mineração estagnou-se. De acordo com a 

Constituição Inaugural, datada de 1824, o regime de propriedade adotado na época imperial 

foi o “dominial”, que em pouco se difere do regime regaliano abordado acima. O traço 

distintivo constitui-se tão somente no fato de que, no primeiro, os bens pertencem ao monarca 

e, no segundo, ao Estado. 

Já no início do período Republicano, mais precisamente em 1889, devido aos ideais 

liberais, a Constituição da República de 1891 concedeu o solo e o subsolo aos proprietários e 

fez vigorar, na República Velha, o sistema de Acessão ou Fundiário, no qual a mina é um bem 

acessório, pertencente ao dono da propriedade. Ou seja, o dono do solo também era o dono do 

subsolo. 

Com essa permissividade, várias empresas estrangeiras se transferiram para o Brasil. 

Os ingleses, visionários, passaram a comprar jazidas na região do município de Itabira, em 

Minas Gerais, a baixo custo. Destacou-se, nesse processo, a compra da Companhia Itabira 

Iron Ore Limited, em 1911. 

O sistema de Acessão foi confirmado pelo Código Civil de 1916: 

 

Art. 526. A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda 

a altura e em toda a profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o 

proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou 

profundidade tais, que não tenha ele interesse algum em impedi-los. (BRASIL, 

1916) 
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Com o avançar da indústria na Europa e a necessidade de se obter matéria-prima, a 

produção de ferro, alumínio, cobre, zinco, dentre outros, foi incentivada. Aqueles que 

pensavam mais à frente acreditavam no futuro da mineração, como confirma a declaração do 

então ministro Antônio da Silva Prado, em 1886: 

 

O futuro de nossa mineração não me parece estar na lavra das minas de ouro. 

Quando, mais tarde, os capitais compreenderem as vantagens da indústria 

siderúrgica, e da lavra do carvão-de-pedra, a mineração nacional tomará melhor 

orientação, com mais vantagens para os mesmos capitais e para a indústria. Já na 

Província de Minas Gerais se vai firmando esta convicção por tal forma, que as 

lavras e fábricas de ferro são por ventura, mais numerosas do que os 

estabelecimentos de mineração aurífera (BRITO; MARTINS, 1989, p. 78).  

 

Com a promulgação da Lei Federal 4.265 de 15 de janeiro de 1921, denominada Lei 

Simões Lopes, a mina continuou a ter natureza jurídica de acessório. Contudo, como imóvel, 

passou a ser propriedade independente do solo. Este foi considerado o primeiro Código de 

Mineração publicado no Brasil:“Art. 6º A mina constitui propriedade imóvel, acessória do 

solo, mas distinta dele”. 

Os recursos minerais voltam a ser nacionalizados pela Constituição de 1934. A 

relação adotada entre solo e subsolo teve por fundamento a Lei Simões Lopes, o que deu 

início ao Sistema de Concessão das Minas, prevalecendo o princípio do interesse nacional. 

No mesmo ano, passou a vigorar o Código de Minas, Decreto 24.642, de 20 de julho 

de 1934. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão responsável pelas 

concessões de lavra, outorga e autorizações de pesquisas, foi criado também neste período. O 

retorno das riquezas minerais para o controle estatal na Constituição de 1934 foi fator que 

favoreceu o avanço do setor minerário. 

A Constituição de 1937 manteve o Sistema de Concessão, adotado na Constituição 

anterior. Porém, grande mudança ocorreu no § 1º, do art. 143, por intermédio do qual ficou 

limitada a autorização das pesquisas apenas aos brasileiros ou empresas constituídas por 

brasileiros. 

Todavia, na vigência desta Constituição, o fato mais importante foi o “Acordo de 

Washington”
3
, que, para Costa, “implementou as negociações sobre a exportação de minério 

de ferro em níveis mais agressivos” (2009; p. 121). Nesse acordo, as jazidas da empresa 

                                                           
3
 Firmados em 3 de março de 1942 e tendo como signatários os governos do Brasil, da Inglaterra e dos Estados 

Unidos, os Acordos de Washington definiram as bases para a organização, no Brasil, de uma companhia de 

exportação de minério de ferro. Pelos acordos, o governo britânico se obrigava a adquirir e transferir ao governo 

brasileiro, livres de quaisquer ônus, as jazidas de minério de ferro pertencentes à Itabira Iron Ore.  
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Itabira Iron Ore Limited, que se transformou na Companhia Vale do Rio Doce, voltavam para 

o governo brasileiro, ao passo que o governo americano forneceria 14 milhões de dólares em 

troca de cumprir diversos compromissos que muito beneficiaram Inglaterra e Estados Unidos. 

Nesse contexto, em 1942, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia do Vale 

do Rio Doce (CVRD) foram criadas. 

Já a Constituição de 1946 adotou o Sistema de Concessão, baseado na ideia do 

Sistema de Acessão, com o retorno da separação da propriedade do solo do subsolo. Nestes 

termos, o direito de preferência para a exploração cabia ao proprietário.  

Importante salientar que, no mundo pós-guerra, as portas para o capital estrangeiro 

foram reabertas. Nesse período, dois marcos históricos na mineração merecem ser 

mencionados: a criação da PETROBRÁS, pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1953, 

cujo slogan era “o petróleo é nosso”; e a criação do Ministério de Minas e Energia, pela Lei 

Federal 3.782, de 22 de julho de 1960. 

Por seu turno, a Carta de 1967 manteve o Sistema de Concessão, mas com o aumento 

da presença fiscalizadora do Estado e também a eliminação do direito de prioridade do 

proprietário. Assegurou, ainda, a participação no resultado da lavra.  

Em 28 de fevereiro de 1967, foi editado o Código de Mineração (Decreto-Lei 227), 

em substituição ao Código de Minas. Mesmo após a promulgação da Constituição da 

República de 1988 esse diploma normativo permanece como instrumento de regulamentação 

da atividade minerária.  

Com advento da atual Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 de 

outubro de 1988 – CRFB/88, a nova sistemática adotada no ordenamento jurídico, em relação 

à mineração, segundo Remédio Júnior (2013), passou a prever a necessidade de concessão ou 

autorização para a realização de atividade minerária, em detrimento da concepção anterior 

baseada no entendimento de se tratar essa atividade de um direito real. 

A nova sistemática tem por fundamento, segundo o autor: 

 

É cediço que a União tem a propriedade dos recursos minerais no Estado 

Socioambiental brasileiro. No entanto, quem exerce a gestão e fiscalização dos 

recursos minerais é a autarquia federal Departamento Nacional de Produção Mineral 

em cooperação com o Ministério de Minas e Energia, no que diz respeito a 

concessão da lavra, que com o projeto de lei do Novo Marco Regulatório da 

Mineração passará à autarquia Agência Nacional de Mineração – ANM e pelo 

Conselho Nacional da Política Mineral, presidido pelo Ministro de Estado de Minas 

e Energia, vinculado à presidência da República [...] (REMÉDIO JÚNIOR, 2013, p. 

154).     
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Não é demais lembrar que o referido Novo Marco Regulatório da Mineração (Projeto 

de Lei 5.807/13), quando da conclusão do presente trabalho, ainda tramitava no Congresso 

Nacional. É possível que esse Projeto nem seja aprovado, especialmente em decorrência do 

episódio ocorrido no município de Mariana, em Minas Gerais, considerado o maior desastre 

ambiental da história do Brasil, vez que não destaca as questões atinentes às garantias 

ambientais. 

A nova ordem jurídica inaugurada pela CRFB/88 também dispensa tratamento 

diferenciado ao meio ambiente. Pode-se dizer que as questões ambientais, conforme 

expressou o constituinte originário, passaram a também ser tema de preocupação no Brasil, 

uma vez que a proteção constitucional que lhe é conferida já constava da Lei Maior de 

diversos outros países, como, por exemplo: Bulgária, Cuba, Portugal, Chile e China.  

Em conformidade com Silva, nesse processo evolutivo de proteção legislativa ao 

meio ambiente, a Declaração de Estocolmo de 1972 foi determinante para a reestruturação 

dos textos normativos atuais: 

 

A Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as Constituições supervenientes 

reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua característica de direitos a 

serem realizados e direitos a não serem perturbados (SILVA, 2004, p. 69). 

 

Como não poderia deixar de ser, uma vez que o reconhecimento dado ao meio 

ambiente decorre de fatos muito recentes, as constituições brasileiras anteriores à de 1988 não 

focaram a questão ambiental. Silva esclarece que “a Constituição de 1988 foi, portanto, a 

primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental. Pode-se dizer que ela é uma 

Constituição eminentemente ambientalista” (2013, p.49).  

O constituinte originário, em 1988, assim previu a proteção constitucional ao meio 

ambiente: 

 

Art. 225. 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. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

[...] 

§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. (BRASIL, 1988) 
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Para Costa “deve-se considerar, primeiramente, a Constituição da República, que, de 

forma inédita, faz a conexão do Direito Minerário com o Direito Ambiental, em seu art. 225, 

principalmente no que concerne à proteção do meio ambiente” (2009, p.99). 

Por seu turno, Costa e Fiorillo explicam: 

 

O parágrafo segundo do Art. 225 dispõe que a pessoa física jurídica que venha 

explorar recursos minerais será obrigada a recuperar o meio ambiente degradado. 

Considera, portanto, a inevitabilidade da degradação, mas o dever de recuperar é 

obrigatório. Não há como esconder que a exploração mineral, de alguma forma, 

pode causar danos ambientais, pois não existe risco zero nessa atividade econômica, 

aliás, em quase nenhuma atividade econômica. (COSTA; FIORILLO, 2012, p. 18) 

 

A CRFB/88 também adotou o Sistema de Concessão, na medida em que previu, no 

inciso IX, do art. 20, atribuiu à União o domínio dos Recursos Minerais: “Art. 20. São bens da 

União: (...) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo”; 

Constata-se facilmente a posição do constituinte originário quando da promulgação 

da CRFB/88: a reedição da restrição à exploração mineral aos brasileiros e empresas 

brasileiras (art. 171, II). Contudo, a Emenda Constitucional 06, de 15 de agosto de 1995, 

revogou o art. 171 e resgatou a possibilidade de haver o investimento estrangeiro:  

 

Art. 176 

[...] 

§ 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a 

que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 

autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 

empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no 

País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (BRASIL, 

1988) 

 

A CRFB/88 muito contribuiu para a proteção ambiental ao estabelecer formas de 

controle para atividades consideradas degradantes do meio ambiente, como é o caso da 

mineração. 

O recurso mineral, pertencente à União, é considerado bem público, conforme 

disposto no art. 99 do Código Civil de 2002: 

 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

(BRASIL, 1988) 
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Os bens de propriedade mineral submetem-se ao regime de dominialidade. Para 

Remédio Júnior (2013), os bens de uso comum do povo e os de uso especial inserem-se no 

domínio público do Estado, enquanto os bens dominicais inserem-se no domínio privado do 

Estado. Nesse sentido, manifestou o Supremo Tribunal Federal (STF): 

 

A propriedade mineral submete-se ao regime de dominialidade pública. Os bens que 

a compõe qualificam-se como bens públicos dominiais, achando-se 

constitucionalmente integrados ao patrimônio da União Federal. (BRASIL, STF, RE 

140.254/SP, Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 5-12-1995, DJ de 6-6-

1997, v.u.). 

 

Atualmente, o Decreto-Lei 227/67, o Código de Mineração, o Decreto 62.934/68, o 

Regulamento do Código de Mineração e as portarias do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) regulamentam a atividade minerária no país. Contudo, o PL 5.807, de 

iniciativa do Executivo Federal, tramita no Congresso Nacional desde 2013 e propõe um novo 

marco regulatório para a atividade. 

 

3.3 Mineração: exemplos de outros países 

 

A mineração costuma ser protagonista nos países que têm esta atividade como base 

econômica. Feigelson ressalta que, na África do Sul, há metas e cronogramas a serem 

desenvolvidos na indústria, com fins a criar melhores condições sociais, e destaca: 

 

(...) desenvolvimento de recursos humanos, igualdade no ambiente de trabalho, 

combate à discriminação contra o trabalhador estrangeiro, desenvolvimento das 

comunidades localizadas perto das minas e desenvolvimento das comunidades 

rurais, desenvolvimento de condições de moradia e de vida, fortalecimento dos 

players sul – africanos, dentre outros. 

Ainda nessa linha social, a legislação sul-africana prevê que para concessão do 

Direito Minerário é necessária a apresentação de planos de trabalho e social 

aprovados, contendo formas de resolução dos problemas das comunidades locais 

(FEIGELSON, 2014, p. 31). 

 

Segundo Enríquez (2008), o Banco Mundial entende que o financiamento de projetos 

de mineração em economias subdesenvolvidas é atividade importante para o crescimento 

econômico e, consequentemente, para a redução da pobreza. A autora cita Pegg (2006), 

segundo o qual são sete os argumentos mais importantes que fundamentam o financiamento 

concedido pelo Banco Mundial aos empreendimentos mineradores: (1) analogia histórica, (2) 

criação de empregos, (3) geração de renda, (4) crescimento econômico, (5) transferência de 
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tecnologia, (6) desenvolvimento de infraestrutura e, por fim, (7) criação de indústrias à 

jusante. 

Nesta mesma linha de raciocínio, ou seja, o reconhecimento da importância do 

Banco Mundial em relação aos empreendimentos minerários, Sánchez (2013) aponta a 

relevância da instituição também na propagação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
4
. 

Isto porque o Banco Mundial injeta bilhões de dólares por ano em projetos de 

desenvolvimento em países localizados no hemisfério sul, muitos dos quais capazes de causar 

significativos impactos ambientais. 

Especificamente no Brasil, a situação não foi diferente. Os primeiros estudos de 

impacto ambiental feitos no país tiveram por finalidade subsidiar projetos parcialmente 

financiados pelo Banco Mundial. Afirma o autor que, em que pese a ausência, à época, de 

legislação brasileira que tornasse exigíveis tais estudos, o Banco Mundial os adotou como 

critério para decidir sobre as condições do empréstimo realizado.  

Segundo Feigelson (2014), após a edição do Código de Mineração na Colômbia, que 

tornou o investimento no setor minerário do país mais seguro, o PIB local aumentou 

aproximadamente 700% (setecentos por cento) nos últimos doze anos. 

Com relação ao sistema jurídico adotado em outros países, o Peru, assim como o 

Brasil, adota o sistema de concessão, no qual propriedade do solo e subsolo são distintas. O 

Chile também adota este sistema, com algumas peculiaridades. A França, outro país a adotar o 

sistema de concessão, tem as determinações de direitos e deveres aos particulares que 

exploram os recursos, estes regidos pelo Código de Mineração de 1956. 

Feigelson (2014) ainda explica que, na Colômbia, o direito de concessão, conforme 

previsto na Constituição do país, pode ter particulares como beneficiários os quais devem 

celebrar contratos de concessão com o Estado. Tais contratos serão celebrados, 

preferencialmente, com quem primeiro requerer e cumprir os requisitos do art. 271 do Código 

de Mineração daquele país. 

Já na Austrália, exatamente por fazer parte da Grã-Bretanha, é a Coroa quem outorga 

os direitos de exploração e a competência legislativa mineral que, em regra, é estadual. 

No Canadá, os direitos minerários são propriedade do Estado, que os arrenda a 

indivíduos e empresas. A legislação minerária é distinta em cada uma das jurisdições 

canadenses. 

                                                           
4
 O conceito e o detalhamento da Avaliação de Impacto Ambiental – AIA será objeto do Capítulo III da presente 

obra, em sua profunda correlação com o processo de Licenciamento Ambiental. 
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Ainda que se possa verificar a multiplicidade de diplomas legislativos referentes ao 

Direito Minerário em diversos países, o setor de mineração ainda se depara com incontáveis 

desafios a serem superados pelo mundo afora. 

Enríquez informa que Bomsel (1992), ao estudar quinze países selecionados de 

acordo com o volume das exportações nacionais, ou seja, com peso maior que 40% (quarenta 

por cento), constatou: 

 

(...) que os países exportadores de bens minerais (Marrocos, Mauritânia, Papua Nova 

Guiné, Guiana, Peru, Bolívia, Togo, Chile, Jamaica, Libéria, Botswana, Nigéria, 

Zaire, Guiné, Zâmbia e Suriname) são menos diversificados, mais endividados e 

apresentam menor renda per capita do que grandes países em desenvolvimento 

(Índia e Brasil) ou que países de base mineira industrial (Austrália ou África do Sul). 

A razão para esse quadro sombrio resulta do mau uso dos rents, ou rendas minerais 

(BOMSEL apud ENRÍQUEZ, 2008, p. 113). 

 

Mais do que a determinação do montante da renda mineral, é o uso que se faz dessas 

rendas o ponto nevrálgico sobre as possibilidades de desenvolvimento de uma região de base 

mineira. Ou seja, alternativas devem ser buscadas para além da atividade minerária, que 

certamente se esgotará (ENRÍQUEZ, 2008). 

Vale mencionar que o licenciamento e as condicionantes ocorrem de formas distintas 

de um país para outro, nas diversas áreas, inclusive na mineração. Em que pesem os avanços 

alcançados na proteção ambiental, a maior eficiência desses institutos exige que os países 

adaptem-se com a finalidade de seguir a mesma diretriz, de acordo, é claro, com os aspectos 

ambientais e sociais peculiares. Assim, padrões mínimos de preservação, estabelecidos de 

forma equânime, evitariam que países menos “exigentes” com as questões socioambientais 

não se beneficiassem economicamente em relação a outros mais envolvidos com as mesmas 

questões. 

Por outro lado, as alíquotas exigidas dos empreendimentos minerários, seja a 

Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM, como ocorre no Brasil, ou os 

royalties da Mineração, como no Canadá, Austrália e África do Sul, variam em formas ou 

porcentagens estabelecidas. Mas, certamente, em todos os países, esses recursos trazem 

grandes benefícios, o que não poderia ser diferente, uma vez que são explorados bens de 

caráter difuso, ou seja, de natureza transindividual e indivisível. 

De acordo com João Furtado e Eduardo Urias (2013), a indústria de mineração, 

assim como todas as indústrias de recursos naturais, pode levar um país a um alto 

desenvolvimento econômico. O Parecer nº 145/2006 da Procuradoria Geral do DNPM, com 
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base na reconhecida importância dos minerais para a vida dos países em todo o mundo, bem 

como dos indivíduos que os compõem, destacou a conclusão do Banco Mundial:  

 

É quase impossível imaginar a vida sem minerais, metais e compostos metálicos. 

Dos 92 elementos que ocorrem na natureza, 70 são metais; muitos são essenciais 

para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. Estas substâncias fazem 

parte da atividade humana desde que pequenos pedaços de cobre foram martelados 

pela primeira vez e transformados em ferramentas simples, ao redor do ano 6000 

a.C. Atualmente, a sociedade precisa de minerais e metais para cada vez mais 

finalidades. Minerais industriais, como a mica, são componentes essenciais de 

matérias industriais avançados. A agricultura necessita de fertilizantes à base de 

minerais. A indústria depende dos metais para seus maquinários e de concreto para 

as fábricas necessárias à industrialização. Nenhuma aeronave, automóvel, 

computador ou aparelho elétrico funcionaria sem metais. O fornecimento de energia 

elétrica depende do cobre e do alumínio. O titânio é fundamental para motores de 

aeronaves. Um mundo sem o chip de silício, hoje, é inimaginável. Os metais 

continuarão a atender às necessidades das gerações futuras, através de novas 

aplicações nos setores eletrônicos, telecomunicações e aeroespacial. (Parecer 

PROGE nº 145/2006 – CCE-JMO, p.4). 

 

Por certo, para que um país se desenvolva economicamente, com o simultâneo 

respeito ao meio ambiente, é essencial que invista em novas tecnologias e instrumentos de 

compatibilização entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Neste ponto, o 

desenvolvimento sustentável, princípio central do Direito Ambiental, cunhado na Conferência 

de Estocolmo, em 1972, deve conduzir, necessariamente, as atividades minerárias. 

Dada sua importância capital em qualquer esfera do direito, serão abordados, a partir 

de agora, os princípios do Direito Ambiental e, mais especificamente, do Direito Minerário. 

 

3.4 Princípios do Direito Ambiental 

 

De modo geral, os princípios são raízes que dão a sustentação ao Direito e, por isto, 

as outras fontes (sejam imediatas ou mediatas) como a lei, a jurisprudência, a analogia, a 

doutrina e o costume, não devem se afastar da base principiológica, sob o risco de 

comprometer o próprio Direito. 

Diversos são os princípios constitutivos do Direito Ambiental: - princípio do direito 

ao meio ambiente equilibrado, princípio do direito à sadia qualidade de vida, princípio da 

sustentabilidade, princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, princípios do usuário – 

pagador e poluidor –, princípios da precaução e prevenção, princípio da reparação, princípios 

da informação e da educação ambiental, princípio da função socioambiental da propriedade, 

princípio da natureza pública da proteção ambiental, princípio da vedação do retrocesso, 

dentre tantos outros. Contudo, analisaremos aqui apenas aqueles que mais se aproximam da 
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atividade minerária e de suas atividades acessórias, naquilo que dizem respeito ao objeto da 

presente obra, qual seja, as condicionantes ambientais. 

 

3.4.1 Princípios Gerais do Direito Ambiental 

 

a) Princípio da Prevenção 

Este princípio busca a repressão dos danos antes de sua ocorrência e aplica-se a 

atividades que, assim como a minerária, são sabidamente degradantes ao meio ambiente e 

cujos riscos são notórios. Ao serem conhecidos os riscos da atividade, o Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA
5
, instituído no art. 225, § 1º, inciso IV, da CRFB/88, é uma forma de 

diminuir os impactos degradantes:  

 

Art. 225. 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. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  (BRASIL, 1988) 

 

Sobre o Princípio da Prevenção, aponta Thomé: 

 

O princípio da prevenção se apoia na certeza científica do impacto ambiental de 

determinada atividade. Ao se conhecer os impactos sobre o meio ambiente, 

impõe-se a adoção de todas as medidas preventivas hábeis a minimizar ou 

eliminar os efeitos negativos de uma atividade sobre o ecossistema (THOMÉ, 

2014, p. 66). 

 

Para que seja atendido o Princípio da Prevenção, a exploração do minério deve ser 

feita de forma menos impactante, mais gradativa e consciente, buscando-se, sempre que 

possível, alternativa para substituir essa matéria-prima e retardar, assim, o seu exaurimento. 

O Princípio da Prevenção deverá ser aplicado sempre àquelas atividades de 

conhecidos impactos negativos ou que, de alguma forma, causem desequilíbrio, degradação 

ou qualquer modificação ambiental. Isto porque, de acordo com Ribeiro (2015), a imposição 

das condicionantes decorre dos estudos a partir dos quais é possível delimitar a capacidade 

que os sistemas ambientais existentes podem suportar.    

                                                           
5
 As noções relativas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), bem como sobre o Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), serão descritos, no presente trabalho, em tópico específico, haja vista estarem 

umbilicalmente ligados – daí sua fundamental importância – às questões de degradação do meio ambiente.  
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b) Princípio do Acesso Equitativo aos Recursos Naturais 

Conforme previsto pelo constituinte originário no supramencionado art. 225 da 

CRFB/88, o meio ambiente é de uso comum de todos.  

O Direito Ambiental tem a tarefa de estabelecer normas que indiquem como verificar 

as necessidades de uso dos recursos ambientais. Para Machado (2015), não basta a simples 

vontade de usar ou explorar esses bens, é preciso estabelecer a razoabilidade dessa utilização, 

devendo-se, quando a utilização não seja razoável ou necessária, negar o uso, mesmo que os 

bens não sejam atualmente escassos. Essa matéria está tratada na Declaração de Estocolmo de 

1972: “Princípio 5 – Os recursos não renováveis do globo devem ser explorados de tal modo 

que não haja risco de serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização sejam 

partilhadas a toda humanidade”. 

Como se sabe, os recursos minerais possuem exatamente essa característica de não 

renovabilidade, fato que torna imprescindível a imposição das condicionantes.  

c) Princípio do Poluidor-Pagador  

No que tange ao Princípio do Poluidor-Pagador, há a busca por responsabilizar o 

predador ambiental e inibir a prática irresponsável em relação ao meio ambiente. Contudo, o 

pagamento do ônus não lhe confere o direito de continuar a degradar o meio ambiente. Neste 

sentido, o entendimento de Thomé, segundo o qual “o custo resultante da poluição deve ser 

assumido pelos empreendedores de atividades potencialmente poluidoras, nos custos da 

produção” (2015; p. 73). 

O Princípio 16 da Declaração do Rio, de 1992, dispôs que “as autoridades nacionais 

devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, tendo em vista a abordagem segundo o qual o poluidor deve, em princípio, arcar 

com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções 

no comércio e nos investimentos internacionais”. 

  A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, também acolheu o 

princípio do Poluidor-Pagador no art. 4º, VII, que foi completado pelo art. 14, § 1º da 

mencionada legislação: 

 

Art. 14....... 

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (BRASIL, 

1981) 
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A CRFB/88 reforçou no § 3º, do art. 225, a responsabilidade do poluidor:  

 

Art. 225. ... 

[...] 

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL, 1988) 

 

Deve pagar pelos danos o poluidor “que tem o poder de controle (inclusive poder 

tecnológico e econômico) sobre as condições que levam à ocorrência da poluição, podendo, 

portanto, preveni-las ou tomar precauções para evitar que ocorram” (ARAGÃO, 1997, p. 

139). 

Desta feita, é inquestionável a sustentação fornecida pela legislação pátria no que 

tange a este princípio, devendo ser imputada ao poluidor o custo das consequências da 

poluição por ele motivada. Daí à enorme importância de sua relação com as condicionantes 

impostas. 

d) Princípio do Usuário-Pagador   

Para Machado, o Princípio do Usuário-Pagador “significa que o utilizador do recurso 

deve suportar o conjunto dos custos destinados a tornar possível a utilização do recurso e os 

custos advindos de sua própria utilização”. E continua o autor: “este princípio tem por 

objetivo fazer com que estes custos não sejam suportados nem pelos Poderes Públicos, nem 

por terceiros, mas pelo utilizador” (2015, p. 83). 

Aponta Milaré (2011) que o usuário que paga, paga naturalmente por um direito que 

lhe é outorgado pelo Poder Público competente, como decorrência de um ato administrativo 

legal e que o pagamento não tem qualquer conotação penal. 

A importância deste princípio é inquestionável, tanto que serviu de fundamento em 

decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual será melhor detalhada no Capítulo IV, em face 

de seus próprios objetivos. Por ora, basta afirmar que o Supremo Tribunal Federal declarou 

incidentalmente a constitucionalidade do art. 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação da Natureza – SNUC (Lei Federal 9.985/00)
6
. 

De acordo com os ensinamentos de Milaré, “a Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei 6.938/1981, objetivava, já em seu nascedouro, ir além das obrigações 

impostas ao poluidor” (p.1.076, 2011). Por esse motivo, determinou: 

 

 

                                                           
6
 Tema tratado em capítulo próprio.  
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Art. 4º: 

[...] 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos. (BRASIL, 1988) 
 

Segundo Thomé, os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador “embora 

apresentem traços distintos, são, na verdade, complementares” (2015, p. 77). Por isto mesmo, 

a inquestionável relação também deste último com as condicionantes impostas, uma vez que 

caberá ao empreendedor suportar os custos decorrentes dos impactos causados pela atividade 

minerária. 

e) Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental  

Este princípio tem matiz constitucional, conforme se depreende da leitura do caput, 

do art. 225 da CRFB/88, no qual o constituinte originário dispôs que é obrigação do poder 

público a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Também o art. 3º da Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011: 

 

Art. 3
o
. Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta 

Lei Complementar:  
I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;  
II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 

meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza 

e a redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 

atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e 

garantir uma atuação administrativa eficiente;  
IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas as 

peculiaridades regionais e locais. (BRASIL, 1988) 

 

Portanto, é fundamental que o Poder Público cumpra sua função fiscalizatória em 

favor do meio ambiente, com a finalidade de minimizar os impactos gerados por qualquer 

atividade, especialmente aquelas como a mineração, que causam grande impacto negativo. 

O Estudo de Impacto Ambiental é o instrumento capaz de instruir o processo de 

Licenciamento Ambiental e deverá ser exigido pelo órgão responsável pela fiscalização para 

que os danos sejam minorados, especialmente com a imposição das condicionantes. 

 

3.4.2 Princípios Específicos Aplicáveis à Mineração 

 

Além dos diversos princípios aplicáveis ao Direito Ambiental, há outros específicos 

do Direito Minerário, os quais são descritos em literatura diretamente relacionada a este ramo. 



49 

Os princípios próprios deste último podem ser encontrados nas obras de Bruno Feigelson 

(2014), Sílvia Helena Serra e Cristina Campos Esteves (2012), dentre outros. 

Ainda que haja um rol de princípios mais amplo, no presente trabalho serão 

abordados aqueles que a pesquisa apontou como fundamentais para melhor caracterização do 

papel das medidas mitigadoras e compensatórias da degradação ambiental decorrente da 

mineração. 

a) Princípio da Utilidade Pública  

A atividade minerária é regulamentada pelo Decreto-Lei 3.365/1941. De acordo com 

este diploma legal, a atividade é considerada utilidade pública. Assim preleciona o artigo 5º, 

in verbis: “Consideram-se casos de utilidade pública, o aproveitamento industrial das minas e 

jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica”. De outra forma não poderia ser. É sabido, 

por força do inciso IX, do art. 20, da CRFB/88, os bens minerais são de propriedade da União, 

encontrando-se garantida no seu § 1º, do mesmo dispositivo, nos termos da lei, a participação 

dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da administração direta da União na 

exploração dos recursos minerais.  

Portanto, a exploração mineral pelo particular depende de autorização de órgão 

federal, no caso o DNPM que, por meio de concessão, transfere a execução da obra, 

permanecendo, no entanto, a União com a titularidade do bem. 

A Resolução CONAMA 369/06 está afinada com a previsão constitucional e 

infraconstitucional: 

 

Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 

supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 

procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 

nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 

como no plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e plano de manejo das 

unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 

I – Utilidade Pública 

(...) 

c) as atividades de pesquisa e extração de substancias minerárias, outorgadas pela 

autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho. (BRASIL, 2006) 

 

Neste sentido é também a alínea b, do inciso VIII, do art. 3º, do Código Florestal (Lei 

Federal 12.651, de 25 de maio de 2012):  

 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

[...] 

VIII - utilidade pública: 

[...] 
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b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 

urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, 

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; (BRASIL, 2012) 

 

Por meio de estudos e pesquisas, o particular deve demonstrar ao órgão federal a 

viabilidade econômica da atividade, pois o Direito Minerário busca o uso racional da 

natureza. Dessa forma, um dos requisitos para possibilitar a concessão de uma mina ao 

particular é a necessidade da comprovação do interesse público do empreendimento.  

Facilmente se constata, pelo exposto, a relação deste princípio com as condicionantes 

impostas. 

b) Princípio da Racionalidade  

O Código de Mineração, em seu artigo 48, explica o Princípio do Uso Racional dos 

recursos minerais quando dispõe sobre o que seja lavra gananciosa: “considera-se ambiciosa, 

a lavra conduzida sem observância do plano preestabelecido, ou efetuada de modo a 

impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida”. 

Portanto, o Direito Minerário visa à utilização racional do bem público natural para 

que a atividade não traga efeitos nefastos ao meio ambiente, objetivando-se sempre o 

desenvolvimento aliado à sustentabilidade. 

É possível reconhecer no Princípio do Conteúdo Ético mencionado por Poveda  

íntima correlação com o princípio da racionalidade aqui abordado. Veja-se, por exemplo, o 

conceito trazido pela autora: 

 

O princípio do conteúdo ético, tomando por fundamento o fato de que os recursos 

minerais pertencem à coletividade e de que não são renováveis, não podem ser 

desperdiçados, impondo-se ao minerador o melhor aproveitamento técnico do 

recurso mineral. [..] Disso resulta para o minerador, a obrigação de fazer o melhor 

aproveitamento da jazida, com vistas ao prolongamento da sua vida útil (POVEDA, 

2007, p. 56). 

   

Serra e Esteves (2012), por seu turno, o denominam de Princípio da Otimização da 

Pesquisa e do Aproveitamento Mineral, exatamente porque os recursos devem ser otimizados 

e não deve haver desperdício do bem mineral, em razão do fato de ser esgotável. As autoras 

relacionam as exigências feitas pelo Poder Público ao particular que requerer a outorga do 

direito de lavra: proposta técnica; pesquisa e lavra no prazo legal e regular; lavra da jazida de 

acordo com o plano econômico aprovado pelo poder público; proibição de realizar a 

denominada lavra ambiciosa; apresentação de relatórios periódicos ao poder público etc. 
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Independentemente do nome conferido, a concessão das licenças para exploração dos 

recursos minerais exige, de modo necessário, que o empreendedor da atividade minerária se 

obrigue a fazer uso racional da lavra. 

c) Princípio da Recuperação da Área Degradada  

Para que o setor público conceda ao particular a possiblidade de exploração de uma 

mina, torna-se necessária a apresentação de um plano de recuperação da área degradada, 

conforme dispõe a CRFB/88:  

 

Art. 225 ... 

[...] 

§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. (BRASIL, 1988) 

 

Utilizando-se as palavras de Silvestre (2006), a atividade mineradora é a única 

atividade industrial que possui expressa determinação constitucional (p. 14). Assim, não basta 

que o empreendimento seja viável e possua utilidade pública; torna-se necessária a 

demonstração da forma como pretende recuperar a área degradada ou a compensação ao meio 

ambiente pelo dano que causou, caso a recuperação se mostre impossível. 

d) Princípio da Mineração Ecoeficiente  

A mineração é fundamental para as atividades humanas, ainda que sempre gere 

impactos negativos ao meio ambiente. Portanto, Serra e Esteves (2012) concluem que a 

mineração ecoeficiente é aquela que embora altere o meio ambiente, seja capaz, em termos 

econômicos e técnicos, de fazer com que as condições naturais sejam restituídas ao máximo, 

preservando-se seu uso, em qualquer hipótese, para a presente e as futuras gerações. 

Exatamente em função dos impactos ambientais causados pela atividade minerária – 

os quais, na grande maioria das vezes, são significativos – a perspectiva apresentada pelas 

autoras torna de capital importância a imposição das condicionantes.  

Os impactos ambientais e todo o procedimento relativo à imposição das 

condicionantes, a partir dos princípios acima elencados, serão o tema do próximo Capítulo. 
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4 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E ESTUDOS NOS 

PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA MINERAÇÃO 

 

Inquestionavelmente a mineração é atividade altamente degradante e a compensação 

dos danos causados, com a finalidade de retornar ao status quo ante natural, na maioria das 

vezes, se torna impossível. A “rigidez locacional”, entendida como a localização natural das 

jazidas, “muitas vezes em locais longínquos, de difícil acesso, ou com recursos escassos” 

(CHAVES apud ESTEVES e SERRA, 2012, p. 41), impossibilita adaptações que possam 

poupar o meio ambiente natural ou artificial. 

Por esta razão, o procedimento de Licenciamento Ambiental é obrigatório quando a 

atividade causar impacto ambiental. O conceito de “impacto ambiental” é encontrado no art. 

1º da Resolução 01/86, assim definido como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas 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 do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

De acordo com o entendimento de Mirra (2008), a definição apresentada pela 

Resolução 01/86 deve necessariamente ser interpretada em consonância com o art. 225, § 1º, 

IV, da CRFB/88, que se refere a impacto ambiental como uma “significativa degradação 

ambiental”. Ou seja, não é qualquer alteração do meio ambiente que configurará uma situação 

de impacto ambiental. Para tanto, é imprescindível que ocorra alterações reconhecidamente 

drásticas. 

Embora os autores entendam que o conceito de “significativo impacto ambiental” 

esteja permeado por inquestionável caráter subjetivo, não há dúvida quanto à necessidade de 

sua delimitação quando do desenvolvimento de atividades de exploração mineral. 

Este, inclusive, o entendimento de Mirra:  

 

[...] cabe inicialmente ao órgão público ambiental delimitar o conceito de 

degradação ambiental “significativa”, ao lhe ser submetido um projeto de atividade 

potencialmente causadora de degradação ambiental sujeita a licenciamento 

ambiental, para em relação a ela, por suas peculiaridades ou pelas características do 

meio afetado, exigir ou não EIA (MIRRA, 2008, p. 37).  

 

Exatamente este o entendimento adotado também por Machado, de acordo com o 

qual as atividade de mineração causam significativos impactos ambientais, especialmente: 
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[...] desmatamento nas áreas de operações, abrangendo núcleo de mineração 

constituído pela mina, bancadas de estéril, deposição de rejeitos, estradas de 

serviços, usinas e áreas de apoio social e infraestrutura; alteração do padrão 

topográfico consequente da deposição de estéril; alteração do padrão topográfico na 

abertura da cava de exaustão (MACHADO, 2015, p. 810).   

 

Conforme mencionado, interessa-nos sobremaneira a utilização do Licenciamento 

Ambiental como instrumento de harmonização entre a exploração dos recursos minerais e a 

proteção do meio ambiente, exatamente como forma de se privilegiar o princípio fundamental 

do desenvolvimento sustentável, destacado no Capítulo II do presente trabalho. 

Ainda que muito criticado por adotar meios onerosos e burocráticos que acabam por 

inviabilizar muitos empreendimentos, o Licenciamento Ambiental, no plano federal, continua 

reconhecido como o pilar da política ambiental brasileira, por ser o instrumento mais utilizado 

para minimizar os danos causados pela exploração dos recursos naturais. 

Em conformidade com Thomé (2015), temos que a Avaliação dos Impactos 

Ambientais (AIA) é uma das etapas do Licenciamento Ambiental. Tanto assim que, para a 

definição das condicionantes ambientais (que é o foco do trabalho) e a posterior concessão 

das licenças pelo órgão ambiental, são indispensáveis as conclusões obtidas por meio dos 

estudos ambientais. Assim, conclui Milaré: 

 

[...] a AIA não pode ser reduzida a uma de suas modalidades, isto é, ao EIA/RIMA. 

Em outro modo de dizer, deixou-se claro que o EIA é espécie do gênero „estudos 

ambientais‟, ou, como preferimos, da „avaliação de impactos ambientais (MILARÉ, 

2011, p.473). 

 

Adotada, portanto, a premissa de que a Avaliação de Impacto Ambiental possui 

diversas modalidades, necessário se faz delimitar a competência para legislar e executar os 

procedimentos a ela relativos; situar historicamente as origens e o desenvolvimento desse 

imprescindível instrumento de proteção ambiental, até desembocar em sua inserção no 

ordenamento jurídico brasileiro. Depois, considerado o objeto do trabalho, qual seja a 

definição das condicionantes ambientais relativamente a empreendimentos minerários, serão 

abordados os estudos ambientais. Desde logo, cabe dizer, parte-se da premissa de que esta 

modalidade de avaliação é própria dos empreendimentos dessa natureza, haja vista o 

significativo impacto ambiental gerado. 
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4.1 A Avaliação de Impacto Ambiental: brevíssimo histórico 

 

De acordo com Ferreira e Freitas (2012), os Estados Unidos da América são 

reconhecidamente um dos países pioneiros a definir os objetivos e princípios da política 

ambiental. Isto porque, em 1969, foi aprovada a Lei Federal National Environment Policy Act 

– NEPA, com a finalidade de se realizar a avaliação jurídica dos impactos ambientais. 

Decerto, Luís Enrique Sánchez é o expoente quando o assunto é Avaliação de 

Impacto Ambiental. Tanto assim, que os demais autores o têm como referência ao abordarem 

o tema. 

Segundo ele, o pioneirismo estadunidense não se deveu, somente em razão do 

avanço legislativo. Ao entrar em vigor em 1º de janeiro de 1970, o National Environment 

Policy Act – NEPA tornou exigível a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, como 

instrumento de planejamento ambiental. Desde então, afirma o autor, passou a ser 

indispensável “a preparação de uma „declaração detalhada‟ sobre o impacto ambiental de 

iniciativas do governo federal americano” (2013, p. 40). Diversos países, é bom que se diga, 

tomaram essa lei – e mais precisamente a Avaliação de Impactos Ambientais – AIA, como 

parâmetro para estruturação de sua política interna de proteção do meio ambiente.  

O autor aponta, ainda, que a declaração (statement) de que trata o National 

Environment Policy Act – NEPA “equivale ao atual estudo de impacto ambiental necessário 

em muitos países para a aprovação de novos projetos que possam causar impactos ambientais 

significativos” (2013, p. 41). 

Em face do reconhecimento individualizado adotado pelos diversos países com 

relação a proteção do meio ambiente, a Conferência de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente 

Humano realizada em 1972, na Suécia, estabeleceu uma nova maneira de tratar as questões 

ambientais. Pela primeira vez adotou-se o debate global acerca da responsabilidade dos países 

no que tange à preservação do meio ambiente.  

Neste ponto, deve-se ressaltar que a Conferência de Estocolmo Sobre o Meio 

Ambiente Humano, exatamente por esta proposta ousada, deve ser entendida como marco 

histórico. Isto porque, além de iniciar a discussão conjunta relativamente às questões 

ambientais, a Declaração Sobre o Meio Ambiente, elaborada ao final da Conferência, de 

acordo com Silva (2013), também prolongou, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, na passagem que proclama que “o Homem é, a um tempo, resultado e artífice do 

meio que o circunda. O qual lhe dá o sustento material e o brinda com a oportunidade de 

desenvolver-se intelectual, moral e espiritualmente”  
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Verifica-se, na Declaração Sobre o Meio Ambiente, a adoção do Antropocentrismo, 

segundo o qual o ser humano é colocado no centro de toda e qualquer medida que tenha por 

finalidade a proteção e preservação do meio ambiente, ou seja, o meio ambiente é objeto da 

perpetuação da espécie humana. 

Outra importante definição adotada pela Conferência de Estocolmo Sobre o Meio 

Ambiente Humano, conforme se constata, refere-se ao princípio do desenvolvimento 

sustentável, já detalhado no Capítulo II do presente trabalho.  

Ainda nesta linha de responsabilização conjunta pelos efeitos perniciosos das 

atividades humanas sobre o meio ambiente, foi assinada, no ano de 1991, na Finlândia, a 

Convenção Sobre Avaliação de Impacto Ambiental Transfronteiriço (conhecida como 

Convenção de Espoo). Adotada pela Comissão das Nações Unidas para a Europa com a 

intenção de evitar danos ambientais que ultrapassem os limites territoriais dos países, a 

referida Convenção também impôs exigências com a finalidade de redução dos impactos 

ambientais causados por atividades desenvolvidas. Além do quê, impôs restrições ao exercício 

de atividades hábeis a causar significativos impactos sobre o meio ambiente.   

No ano seguinte, exatamente em junho de 1992, foi realizada a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD, denominada RIO 

92 ou ECO 92, durante a qual os Chefes de Estado presentes reafirmaram os objetivos 

discutidos na Conferência de Estocolmo, vinte anos antes. 

Ao final da ECO 92,  importantes documentos foram elaborados. Interessa-nos 

sobremaneira, em razão dos objetivos do presente trabalho, o texto contido no Princípio 17, 

que trata exatamente da avaliação de impacto ambiental, pressuposto básico do processo de 

Licenciamento Ambiental: 

 

A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, deve ser 

empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo 

considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade 

nacional competente. 

 

Sánchez menciona outro documento resultante das conclusões da ECO 92: a Agenda 

21. Aponta este autor as diversas menções à “necessidade de avaliar os impactos de novos 

projetos de desenvolvimento [e que] os Estados signatários reconhecem a AIA como 

instrumento que deve ser fortalecido para estimular o desenvolvimento sustentável” (2013, p. 

61).  
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Tabela 3 Características das avaliações ambientais em diferente países de performance ambiental 

País Dispositivos legais Principais características Participação 

Popular 

Canadá Instrumentos legais com 

competência 

concorrentes 

 Avaliação Ambiental Estratégica 

tem forte incentivo 

 Mediação de conflitos 

 Judicialização 

Participação 

popular intensa – 

utiliza recursos 

da Web 

Chile É um sistema voluntário 

(em alguns casos 

obrigatórios) 

 CONAMA centraliza emissão 

das licenças 

 Há prazo para emissão das 

licenças 

 Trabalho integrado por diferentes 

departamentos 

Incentiva a 

participação 

popular 

Colômbia Legislação adequada  Ausência de profissionais 

habilitados 

 Conflitos de competência 

 Estudos dos riscos ambientais 

Estudos 

regionais dos 

impactos 

Costa Rica Especifica com clareza 

os impactos de longo 

prazo 

 Gerenciamento adequado de 

resíduos  

 Acompanhamento de saúde dos 

trabalhadores 

 Monitoramento de eventuais 

abalos sísmicos  

Educação 

ambiental 

Egito Desenvolvimento 

econômico e social é 

imperativo 

 Define os limites dos recursos 

ambientais 

 Falta de recursos para as 

Agências 

 Necessidades sociais ultrapassam 

as considerações ambientais  

Inadequada 

participação 

popular 

Equador Não tem um sistema 

ordenado 

 Os estudos não são integrados 

 Dispersão das entidades 

licenciadoras 

 Resistência dos setores 

produtivos 

Fraca 

participação 

popular 

Escócia Compromisso com as 

melhores técnicas 

disponíveis  

 Avaliação ambiental integrada 

 Incentivo à inovação tecnológica 

 Balanço entre custos e benefícios 

Enfoque na 

sustentabilidade 

e 

desenvolvimento 

Espanha  Segue a legislação da 

CEU 

 Medidas de compensação 

 Compromisso com as medidas 

mitigadoras propostas 

 Fornecer periodicamente 

inventário das emissões 

Relatório 

sumário e 

conclusivo da 

viabilidade 

Estados Unidos 

 

 

Lidera no mundo os 

procedimentos 

ambientais 

 Agência Líder inicia o processo 

de licenciamento 

 Relatório científico independente 

 Relatórios ambientais sintéticos   

Participação 

popular 

orientada 
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Finlândia A legislação da CEU 

não oferece suficiente 

garantia  

 Legislação prevê somente estudo 

das alternativas razoáveis 

 Conflitos de autoridades 

 Judicialização excessiva dos 

processos 

Boa participação 

popular 

Gana Dificuldade de 

motivação da 

participação popular 

 Dificuldade da população local 

entender as audiências públicas 

 Interesse somente pelas questões 

que afetam sua comunidade 

 Timidez na apresentação de 

propostas 

Dificuldade de 

comunicação 

com as 

populações 

Índia Avaliação técnica e 

econômica devem ser 

conjuntas 

 Atenção aos efeitos cumulativos 

 Reassentamento de populações 

 Analisar a dimensão 

socioeconômica 

Analisar as 

tradições e 

valores das 

comunidades 

Irlanda Necessidade de uma 

Agência Ambiental 

 Apesar das críticas, seguem a 

legislação inglesa 

 Forte crítica à política do fato 

consumado 

 Temas ambientais tratados por 

Agências dispersas 

Ausência de uma 

abordagem 

integrada 

Malásia EIA visto como 

obstáculo ao 

desenvolvimento 

 Críticas atrasam a aprovação dos 

projetos  

 EIA elaborado tardiamente 

 Inexistem padrões e qualificação 

técnica 

Inadequação da 

participação 

popular 

Peru Legislação adequada  Participação popular intensa 

 População indígena consultada 

diretamente 

 Flexibilidade no projeto para 

atender a alterações 

Audiências 

públicas curtas e 

claras 

Portugal A mais recente e 

detalhada legislação 

 Detalha os procedimentos para 

obtenção da licença 

 Estabelece prazos e custos para a 

emissão da licença 

 Exige a melhor tecnologia e 

isenta de licença as pesquisas 

ambientais 

Audiência 

pública 

utilizando a Web 

Síria Há vontade política  Fortalecer base legal 

 Melhorar fluxo de informações 

 Estrutura administrativa 

inadequada 

Necessidade de 

treinamento de 

equipes 

Sudão  Legislação fraca  Início tardio do EIA 

 Tempo insuficiente para 

elaboração do EIA 

 Equipes técnicas fracas 

Dispersão na 

elaboração do 

EIA (foco) 
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Tanzânia Inexistência de vontade 

política dos governantes 

 Inexistência de legislação 

ambiental 

 Falta apoio institucional 

 Falta equipe técnica  

Treinamento de 

pessoal 

Yemen Boa estratégia para 

tratar problemas 

arqueológicos  

 Custos da elaboração do EIA 

deve ser integrado ao 

financiamento 

 Os recursos devem estar 

disponíveis na fase inicial 

 Não tem padrões ambientais 

Participação do 

setor privado 

Fonte: FERREIRA; FIORILLO; MORITA (2011) - Adaptado  

 

Também o Brasil tomou por referência a Avaliação de Impacto Ambiental proposta 

pelo National Environment Policy Act – NEPA. Em nosso país a AIA foi introduzida no 

ordenamento jurídico pela norma disposta no art. 4º da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 

1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) como um dos instrumentos da Política Nacional 

de Meio Ambiente. Deve-se ressaltar, entretanto, que alguns estados se adiantaram à União e 

o previram, em sua legislação, antes da lei federal. Ainda que assim o fosse, de se notar a 

pouca aplicação dessas leis estaduais precedentes. Somente em 1986, com a edição da 

Resolução CONAMA 01/86, que conferiu eficácia ao supramencionado dispositivo da Lei 

Federal 6.938/81, o instrumento passou a ser utilizado em todo país (SÁNCHEZ, 2013). 

 

Tabela 4 Evolução da avaliação ambiental 

Período                Aspectos da inovação 

Antes de 1970 

 

 

 Projetos analisados segundo aspectos técnico-econômicos  

 Pouca consideração às questões ambientais 

1970 – 1975 

 

 

 

 

 

 

 NEPA – Introduz avaliação ambiental 

 Princípios da participação popular 

 Estabelecimento de exigências 

 Estabelecimento de padrões para análise dos impactos 

 Vários países implementam as AIAs 

 Maiores incentivos à participação popular 

1975 – 1980 

 

 

 

 

 

 Formulação de regulamentações  

 Incorporação da AIA em países em desenvolvimento  

 Incorporação da avaliação ambiental estratégica e análise de 

riscos 

 Ênfase em modelagem matemática, previsão e avaliação 

 Incorporação da participação da sociedade no EIA 

1985 – 1990  Comunidade Europeia estabelece os princípios básicos e sistemas 

de AIA nos Estados-membros 

 Incorporação de impactos cumulativos 

 Mecanismo de monitoramento (monitoramento, auditoria, gestão 

de impactos) 

 Agências internacionais de financiamento exigem EIA para 

aprovação de projetos 
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Década de 1990  Alguns países estabelecem sistema de avaliação estratégica  

 Incentivo ao uso de tecnologias de informação 

 EIA é utilizado em projetos e atividades de desenvolvimento 

internacionais 

 Crescimento da capacitação na elaboração de EIA, redes de apoio 

de cooperação 

Fonte: FERREIRA; FIORILLO; MORITA (2011) 

 

Ainda segundo o mencionado autor, “uma das funções da avaliação de impacto 

ambiental é servir como ferramenta para planejar a gestão ambiental das ações e iniciativas às 

quais se aplica” (SÁNCHEZ, 2013, p. 380). Apenas após o estudo que analisa a ação proposta 

para o empreendimento e os impactos ambientai será possível traçar diretrizes de manejo 

capazes de equilibrar os impactos positivos e negativos. 

A melhor compreensão do processo exige, necessariamente, que se apresente o 

conceito de Plano de Gestão Ambiental. Ensina Sánchez (2013) que: 

 

Além das medidas mitigadoras e do plano de monitoramento, os planos de gestão 

costumam abordar pelo menos duas outras categorias de ações: as medidas 

compensatórias e as medidas de valorização dos impactos benéficos. [...] Plano de 

Gestão Ambiental é um conjunto de medidas propostas para prevenir, atenuar ou 

compensar impactos adversos e riscos ambientais, além de medidas voltadas para 

valorizar os impactos positivos. (SÁNCHEZ, 2013, p. 382). 

 

De acordo com o Caderno de Licenciamento Ambiental elaborado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, em 2009, alguns instrumentos de gestão ambiental foram desenvolvidos em 

diversos países com intuito de melhorar o planejamento das ações de controle das atividades 

econômicas, dentre os quais a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE. É o Decreto Lei 

232/2007, da Agência Portuguesa do Ambiente – APA o diploma legal que define, em 

conformidade com Vieira (2011), o regime jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica. 

O próprio autor apresenta um conceito de AAE: 

 

A AAE caracteriza-se, portanto, como um processo sistemático amplo, já que tem 

por escopo avaliar as consequências ambientais de um plano ou programa, de forma 

a assegurar que elas sejam integralmente incluídas e „apropriadamente consideradas 

no estágio inicial e apropriado do processo de tomada de decisão, juntamente com as 

considerações de ordens econômicas e sociais‟ (VIEIRA, 2011, p. 79). 

 

Ainda que já adotada no Brasil, conforme mencionado no Caderno de Licenciamento 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Koch e Vieira (2015) afirmam inexistir 

legislação específica no país. Atualmente tramita o Projeto de Lei nº 4.996/2013, que prevê a 
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adoção da AAE como “um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e parte 

obrigatória do processo de licenciamento ambiental” (KOCH; VIEIRA, 2015, p. 38). 

Pode-se dizer que essa modalidade é mais completa do que a Avaliação de Impacto 

Ambiental, uma vez que permite a implementação de uma política ambiental que maximiza os 

impactos positivos e minimiza os negativos. 

 

Tabela 5 Diferenças fundamentais entre AAE e AIA 

AAE AIA 

Estratégia de longo prazo Perspectiva de execução de curto e médio prazo 

Processo cíclico e contínuo Processo discreto, motivado por propostas concretas de 

intervenção 

Não se preocupa com o futuro, o objetivo é 

construir um futuro desejável  

O projeto deve detalhar com clareza o nível da intervenção 

A definição do que se pretende é pouco clara, é 

grande a incerteza, e os dados são sempre 

insuficientes 

A definição do que se pretende é relativamente precisa, e 

os dados são razoavelmente disponíveis, ou podem ser 

obtidos no campo 

O prosseguimento da AAE se faz por meio da 

preparação e desenvolvimento de políticas, 

planos, programas e projetos 

O prosseguimento da AIA se dá por meio da construção e 

exploração do projeto 

A estratégia pode não vir a ser concretizada, 

uma vez que as ações previstas nos planos e 

nos programas podem nunca ser concretizadas 

Os projetos sujeitos a AIA são executados na medida em 

que são asseguradas suas viabilidades ambientais 

Fonte: FERREIRA; FIORILLO; MORITA (2011) 

 

A elaboração do Plano de Gestão Ambiental adquiriu força com a consolidação das 

normas da série ISO 14000. Por meio delas, foram estabelecidas diretrizes para a 

“implementação de sistema de gestão ambiental nas diversas atividades econômicas que 

possam afetar o meio ambiente” (DONAIRE, 2013, p. 119). Também tem por finalidade a 

avaliação e certificação dos sistemas, com a adoção de metodologia padronizada. 

Especificamente, as normas ISO 14001 e 14004 referem-se ao sistema de gestão ambiental. 

 

4.2 Estudos Ambientais   

 

A exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental é “pressuposto constitucional 

da efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...] tem fulcro no art. 

225, § 1º, IV, da Constituição de 1988, [e] incumbe ao Poder Público exigi-lo nas hipóteses 
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de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente” (SILVA, 2013, p. 311). 

A definição de estudos ambientais está prevista na Resolução Conama 237/97 e é 

utilizada “para englobar diferentes denominações” (SÁNCHEZ, 2013, p. 94). Tais estudos são 

essenciais dentro do processo de Licenciamento Ambiental e a consequente expedição das 

licenças Prévia, de Instalação e de Operação. O inciso III, do art. 1º, da Resolução 237/97, 

traz o conceito de Estudos Ambientais: 

 

Art. 1º... 

[...] 
III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença 

requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 

recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. (BRASIL, 1997) 

 

Diversos são os estudos ambientais previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro 

como ferramentas para subsidiar o licenciamento das atividades industriais (Poveda, 2007).  

Sánchez apresenta idêntico entendimento: “Diversos tipos de estudos ambientais 

foram criados, por diferentes instrumentos legais federais, estaduais ou municipais, com 

intuito de fornecer as informações e análises técnicas para subsidiar o processo de 

licenciamento” (SANCHEZ, 2013, p. 94). 

Os Estudos Ambientais são os mecanismos de avaliação dos impactos causados ao 

meio ambiente. Vale a pena mencionar que a Resolução CONAMA 01/86, nos incisos de seu 

art. 6º, estabelece o conteúdo mínimo dos estudos de impacto ambiental: 

  

Art. 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas:  
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando:  
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;  
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;  
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-

economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais 

da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.  
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
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impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.  
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas.  
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

(BRASIL, 2006) 
 

Ferreira, Fiorillo e Morita (2011) apresentam as fases de um estudo ambiental, quais 

sejam: Introdução, Contexto do Projeto, Institucionalização, Análise das Alternativas, 

Participação Pública e Instituições, Divulgação do Projeto, Análise dos Impactos, Mitigação e 

Monitoramento e, por fim, Conclusões e Recomendações. 

 

Tabela 6 Conteúdo dos estudos de impactos ambientais 

Conteúdo Descrição 

Introdução  Introduz o projeto e apresenta os aspectos ambientais mais 

críticos que estão envolvidos 

Contexto do Projeto  Definição do problema: resume os inconvenientes ou 

dificuldades que serão abordados por meio do projeto 

 Solução proposta: resume as formas em que se propõe resolver 

os problemas 

 Objetivos da avaliação: define claramente os objetivos da 

avaliação e a relação dos resultados que serão obtidos com o 

projeto 

Institucionalização  Leis e políticas: indicam os instrumentos legais e políticos e de 

procedimentos que permitem executar uma boa avaliação dos 

impactos 

Análise das alternativas  Alternativas ao projeto: analisa o potencial de frustração dos 

objetivos de desenvolvimento e avalia o potencial negativo de 

outras opções comparando-o com a opção escolhida 

 Alternativas de ações do projeto: avaliam as potenciais ações 

alternativas que foram utilizadas na proposta selecionada 

Participação publica e instituições  Instituições: mostras claramente como as instituições locais e 

regionais ou mesmo nacionais participarão ou serão consultadas 

sobre o projeto 

 Pública: indica como os grupos afetados na região do projeto 

terão oportunidade de participar do processo de avaliação, e 

como as informações trazidas ao projeto serão usadas na 

elaboração final 

Divulgação do projeto  Descrição do projeto: descreve os componentes principais 

(localização, vida útil, tamanho, capacidade, principais 

atividades), fontes das matérias-primas, emissões, efluentes 
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sólidos, líquidos e gasosos  

 Descrição ambiental: identifica os limites da avaliação 

ambiental, o que permitirá a obtenção de dados, e os limites de 

utilização dos ativos ambientais (água, solo, ar, biota, culturais 

e sociais) 

 Qualidade da informação: avalia a quantidade de toda a 

informação apresentada, sinalizando as limitações e 

deficiências, fontes de obtenção, mecanismos de validação de 

dados necessários que serão utilizados nas analises dos 

impactos 

Análise dos impactos  Positivos: deverão ser previstas as causas dos impactos 

positivos como ocorrem e em que grandeza e intensidade 

afetaram a qualidade ambiental da aera de influência como 

resultado da implantação do projeto, comparando-o com a não 

existência do projeto 

 Negativo: deverão ser previstas as causas dos impactos 

negativos, como eles ocorrem, e em que grandeza e intensidade 

afetarão a qualidade ambiental por sua implementação, 

classificando aqueles que afetam os recursos naturais, humanos, 

reassentamentos de populações, impactos cumulativos, 

transfronteiriços se houver, e os mais significativos em relação 

à situação atual 

Mitigação e monitoramento  Plano de gestão ambiental: desenvolver um plano detalhado 

das medidas de mitigação que serão adotadas para minimizar os 

impactos negativos previstos, procurando evitar algumas ações 

de grande impacto, restabelecendo as condições originais, 

reduzindo as causas dos impactos e/ou compensando os danos 

causados. Deve definir os responsáveis pela execução do plano 

 Na elaboração das medidas de mitigação, devem ser definidos 

os objetivos pelos quais estão sendo formulados os indicadores 

de desempenho, a entidade responsável pela implementação, o 

lugar onde serão implementadas e os prazos 

Conclusões e recomendações  Decisões sobre o projeto: mostra como o projeto foi 

modificado para a obtenção de melhor e maior sustentabilidade 

 Desenvolvimento técnico: resume as alterações no projeto e na 

operação que foram consideradas críticas para melhorar a 

aceitação ambiental do projeto 

 Resumo técnico: relata em termos não técnicos os pontos-chave 

da avaliação, incluindo a análise econômica, os aspectos 

ambientais mais significativos e as medidas de mitigação 

propostas  

Fonte: FERREIRA; FIORILLO; MORITA (2011) 

 

Por sua vez, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA é o mais conhecido e talvez o 

mais importante e completo dos estudos ambientais. A Resolução CONAMA 001/86 

determinou a obrigatoriedade da elaboração deste estudo para empreendimentos geradores de 
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significativo impacto ambiental, dentre os quais, a atividade minerária. O EIA deve servir de 

subsídio para que o órgão ambiental obtenha informações, análises e propostas suficientes 

para a tomada de decisão ambientalmente favorável. 

Pode-se caracterizar o Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com o Guia Técnico 

para Atuação do Ministério Público no Licenciamento Ambiental de Atividades de 

Mineração: 

  

O EIA é um documento técnico fundamental no processo de licenciamento 

ambiental, que examina em detalhe um projeto, identifica os impactos prováveis, 

analisa sua importância ou significância e propõe soluções para evitar ou minimizar 

os impactos adversos (medidas mitigadoras) e para maximizar os impactos positivos 

(MINAS GERAIS, 2012, p. 32). 

 

O EIA possui profunda correlação com os empreendimentos causadores de 

significativo impacto ambiental, os quais devem sempre passar por monitoramentos capazes 

de avaliar a “reação” do meio ambiente perante tais impactos. Tais estudos, por melhor que 

seja sua elaboração, são, em sua grande maioria, hipotéticos. Neste sentido, não são aptos a 

delinear todos os danos que porventura venham a ocorrer. Por esta razão, um plano de 

monitoramento deverá fazer parte do EIA.  

De acordo com Sánchez, são objetivos do monitoramento ambiental: 

 

(i)verificar os impactos reais de um empreendimento; (ii) detectar mudanças não 

previstas; (iii) alertar para a necessidade de agir, caso os impactos ultrapassem certos 

limites; (iv) avaliar a eficácia dos programas de gestão ambiental (SÁNCHEZ, 2013, 

p. 412).   

 

O mesmo autor o classifica, de acordo com as etapas do empreendimento, em três 

fases, a saber: 

 

[...] o pré-operacional corresponde ao monitoramento feito durante os estudos de 

base e que pode continuar depois da conclusão do EIA, mas antes mesmo de ser 

iniciada a implantação do empreendimento; o monitoramento operacional é aquele 

realizado durante as etapas de implantação, funcionamento e desativação; já o 

monitoramento pós-operacional (depois do fechamento da atividade) pode ser 

necessário em alguns setores nos quais há o potencial de significativos impactos 

residuais, como a disposição de resíduos e a mineração (SÁNCHEZ, 2013, p. 411).  

 

Importante ressaltar que o EIA possui natureza eminentemente técnica. E não 

poderia ser diferente, haja vista a sua finalidade acima descrita, qual seja, municiar o órgão 

ambiental de dados hábeis a permitir uma correta tomada de decisão. Dada sua característica 

técnica e a terminologia dele constante, o EIA não está acessível a toda e qualquer pessoa. 
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Contudo, a dificuldade de acesso aos termos do EIA não poderia prosperar.  Em 

homenagem ao Princípio da Participação Comunitária (Popular) ou Princípio Democrático, 

segundo o qual, conforme visto no Capítulo II da presente obra, também a coletividade tem o 

dever de defender e preservar o meio ambiente em favor das presentes e futuras gerações 

(caput, do art. 225, da CRFB/88), um modelo mais simples e acessível deveria ser adotado. 

Assim, como forma de permitir a compreensão do teor do EIA por qualquer pessoa 

interessada, o Parágrafo Único, do art. 9º, da Resolução CONAMA 001/86 instituiu o 

Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA. Trata-se de resumo do EIA, elaborado com 

a finalidade de apresentar à comunidade, em termos menos técnicos e de mais fácil 

compreensão, os impactos ambientais gerados pelo empreendimento. Conforme se verifica 

são documentos associados. Confira-se a redação dada pelo legislador, in verbis: 

  

Art. 9º...... 

Parágrafo Único. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, 

ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 

visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, 

bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. (BRASIL, 

1986). 

 

Existe íntima e incontroversa relação entre a apresentação do RIMA e a realização de 

audiências públicas. Conforme mencionado acima, a adoção do RIMA tem por finalidade 

permitir o acesso de qualquer cidadão ao texto de Estudo de Impacto Ambiental. Tal 

correlação é reforçada pelo disposto no § 2º, do art. 11, da Resolução CONAMA 01/86: 

 

Art. 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo 

interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à 

disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e 

do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período 

de análise técnica. 

... 

§ 2º. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do 

RIMA, o órgão estadual competente ou a SEMA ou, quando couber o Município, 

determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos 

públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a 

realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos 

ambientais e discussão do RIMA. (BRASIL, 1986) 

 

A audiência pública é regida pela Resolução CONAMA 001/86, pela Resolução 

CONAMA 009, de 03 de dezembro de 1987 e também pela Resolução CONAMA 237/97 e 

ainda em normas internas dos órgãos ambientais. Este importante instrumento tem por 

finalidade expor as informações contidas no RIMA para todos os interessados, em 
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consonância com o Princípio da Participação Popular. A convocação de audiência pública não 

é obrigatória e deverá ser realizada pelo órgão ambiental, de acordo com a disposição contida 

no art. 2º, in verbis: “Art. 2º. Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por 

entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de 

Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública”. 

Caso haja solicitação de audiência pública não atendida, a licença concedida não terá 

validade. A sua realização, ademais, deve respeitar as condições dispostas na Resolução 

09/87: 

- fixação de edital pelo órgão de meio ambiente acerca do recebimento do RIMA e 

prazo de 45 dias para solicitação de audiência pública, após a referida fixação;  

- ocorrer em local acessível aos interessados. 

- a possibilidade de haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto em 

função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema; 

- ser dirigida pelo representante do órgão licenciador que, após a exposição objetiva 

do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes.  

- elaboração, ao final de cada audiência pública, de uma ata sucinta. 

Além do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, outros estudos, previstos em 

legislação esparsa federal e estadual, podem ser exigidos dos empreendimentos minerários. 

Podem ser citados como exemplos, em razão da frequência com que são exigidos, o Plano de 

Controle Ambiental – PCA (previsto no art. 5º da Resolução CONAMA 09/90) e o Relatório 

de Controle Ambiental – RCA (previsto no art. 3º da Resolução CONAMA 10/90). Ambos 

também foram previstos no art. 6º da Resolução CONAMA 23, de 07 de dezembro de 1994, 

respectivamente nos incisos IV e II e assim descritos “Projeto de Controle Ambiental – PCA, 

elaborado pelo empreendedor, contendo os projetos executivos de minimização dos impactos 

ambientais avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI, com seus respectivos documentos” e 

“Relatório de Controle Ambiental – RCA, elaborado pelo empreendedor, contendo a 

descrição da atividade de perfuração, riscos ambientais, identificação dos impactos e medidas 

mitigadoras”.  

De acordo com Trennepohl e Trennepohl (2010, p. 42), a Resolução 23/94 passou a 

exigir tais estudos “para o licenciamento ambiental das atividades relacionadas à exploração e 

lavra das jazidas de combustíveis líquidos e gás natural”. 

Outro estudo a ser mencionado como exemplo é o Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD, fundamentado na exigência prevista no inciso VIII, do art. 2º, da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente. De acordo com a norma ali constante é necessária a 
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recuperação das áreas degradadas. O Decreto Federal 97.632, de 10 de abril de 1989, que 

regulamentou este dispositivo legal, tratou de determinar, logo no seu art. 1º, que “os 

empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, quando da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório do Impacto Ambiental – 

RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente, plano de recuperação de área 

degradada”.   

O quadro abaixo, adaptado da obra de Sánchez (2013), apresenta as modalidades de 

estudo ambientais minerários, com a respectiva legislação: 

 

Tabela 7 Tipos de estudos ambientais previstos na legislação brasileira 

DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA LEGAL APLICAÇÃO 

 

 

Estudos ambientais 

 

 

 

 

 

Res. Conama 237,  

de 19/12/1997 

São todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou 

empreendimento apresentado como subsídio 

para a análise da licença requerida (Art. 1º, 

III) 

Estudo prévio de impacto 

ambiental 

Constituição Federal, Art. 255, 

1º, IV(1988) 

Instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa 

degradação ambiental 

EIA – Estudo de Impacto 

Ambiental e Rima – Rel. 

de Impacto Ambiental 

 

Res. Conama 1, de 23/1/1986 

Licenciamento de atividades modificadoras 

do meio ambiente exemplificadas no Art. 2º 

da Resolução 

PRAD – Plano de 

Recuperação de Áreas 

Degradadas 

Decreto Federal nº 97.632,  

de 10/4/1989 

Obrigatoriedade de apresentação para todo 

empreendimento de mineração; deve ser 

incorporado ao EIA para novos projetos. 

 

 

 

PCA – Plano Controle 

Ambiental 

Res. Conama 9, de 6/12/1990 

 

 

Res. Conama 286, de 20/8/2001 

 

 

Res. Conama 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença de instalação de 

empreendimentos de mineração: “(...) 

conterá os projetos executivos de 

minimização dos impactos ambientais (...)” 

Obtenção de licença de instalação de 

empreendimentos de irrigação 

Obtenção de licença de operação para 

produção de petróleo e gás 

 

RCA – Relatório de 

Controle Ambiental 

Res. Conama 10, de 6/12/1990 

 

 

Res. Conama 23, de 7/12/1994 

Obtenção de licença de instalação de 

empreendimentos de extração de bens 

minerais de uso imediato na construção civil 

Obtenção de licença prévia para perfuração 

de poços de petróleo 

 

RAP – Relatório 

Ambiental Preliminar 

 

Res. SMA-SP 42, de 

29/12/1994 

Para instruir requerimentos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos que possam 

causar impactos significativos 

Fonte: Sánchez (adaptada) 

 

Temos com este mesmo autor que:  

 

[..] os empreendimentos de mineração rapidamente formaram a maior parcela dos 

estudos de impacto ambiental protocolizados nos órgãos ambientais de vários 

Estados. Tal fato não se devia a uma inusitada proliferação de novos projetos, mas à 
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busca de regularização de centenas de empreendimentos que já funcionavam sem as 

devidas autorizações do DNPM e mesmo sem licença ambiental nos Estados que já 

exigiam (SÁNCHEZ, 2013, p. 96). 

  

A correlação entre as duas resoluções CONAMA (09/90 e 10/90) é bastante clara. 

Em consonância com Sánchez (2013), é possível dizer que ambas determinaram a 

exigibilidade da licença e dos documentos necessários à instrução de seu requerimento. 

Enquanto que a solicitação de LP exige a apresentação de EIA, para a LI, há a exigência de 

um PCA. Cabe dizer, ainda, que a Resolução 10/90 permite ao órgão licenciador exigir o 

RCA em substituição ao EIA.  

A pesquisa aponta para uma variedade de termos utilizados pelo legislador quando o 

assunto é a realização de estudos ambientais. De acordo com o MPMG: 

 

[...] devido à inexistência de uma padronização para nomenclatura e conteúdo dos 

documentos exigidos no licenciamento ambiental, cada Estado estabeleceu seus 

próprios critérios. Assim, atualmente, existe uma grande quantidade de documentos 

técnicos de licenciamento ambiental (MINAS GERAIS, 2012, p. 34). 

 

Em face da diversidade de estudos ambientais aplicáveis, o órgão ambiental deve 

elaborar o Termo de Referência – TR, para orientar os empreendedores. De acordo com o 

Caderno de Licenciamento Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o Termo de 

Referência é o instrumento hábil a orientar a elaboração de qualquer tipo de estudo ambiental 

(EIA/RIMA, PCA, RCA, PRAD etc.). Por esta razão, deve ser elaborado de maneira 

criteriosa, alicerçado em todas as informações disponíveis relativamente ao empreendimento e 

ao local de sua implantação. Isto tudo, em consonância com a legislação pertinente. 

O Termo de Referência encontra-se envolto nessa atmosfera de minúcias porque tem 

por finalidade determinar as diretrizes, o conteúdo, além da abrangência do estudo a ser 

apresentado pelo empreendedor. Admite-se que o órgão ambiental licenciador solicite a 

elaboração do Termo de Referência ao empreendedor, de modo que lhe caiba o julgamento e 

a aprovação. 

O roteiro básico do Termo de Referência deve conter: 1) a identificação do 

empreendedor; 2) a caracterização do empreendimento; 3) a definição da área de influência do 

empreendimento; 4) a especialização da análise e da apresentação dos resultados; 5) 

diagnóstico ambiental da área de influência; 6) prognóstico dos impactos ambientais do plano 

ou programa proposto e de suas alternativas e, por fim, 7) controle ambiental do 

empreendimento (com indicação de alternativas econômicas e tecnológicas para a mitigação 

dos danos potenciais sobre o ambiente).  
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De acordo com Sánchez, há três mecanismos de controle da qualidade e efetividade 

dos estudos ambientais usualmente aplicados no Brasil: o controle administrativo “exercido 

por uma autoridade governamental” [...], o controle público “exercido por intermédio de 

processos participativos” [...], como audiências públicas e o controle judicial por ação de 

cidadãos, ONG‟s e Ministério Público (SÁNCHEZ, 2013, p. 509).  

Diante do leque de estudos ambientais previstos pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, é possível dizer que o órgão responsável pela concessão da licença ambiental pode 

definir quais, dentre os previstos, são aqueles considerados os mais adequados para o caso 

concreto. Neste ponto diversos aspectos interferem na definição da exigência de estudos pelos 

órgãos ambientais. Para os empreendimentos minerários, os aspectos mais relevantes são (1) o 

tipo de minério, mineração (lavra) e beneficiamento mineral e (2) a classificação do ambiente 

quanto ao uso – se antrópico intensivo, antrópico extensivo, conservados, cársticas, 

patrimônio natural e cultural, aquáticos, vulnerabilidade socioeconômica, populações 

tradicionais, áreas contaminadas, áreas degradadas e regimes especiais de proteção (ZEE, 

Áreas prioritárias para a conservação e Ambientes protegidos).
7
 

 

Tabela 8 Extrato das listas de verificação de características ambientais 

FÍSICOS 

Alteração das características do solo (estruturas, compactação etc.) 

Alteração da topografia local 

Alteração da rede hidrográfica 

Alteração do regime hidrológica 

Aumento da erosão 

Aumento da carga de sedimentos nos corpo d'água 

Geração de estéreis 

Geração de rejeitos 

Geração de resíduos sólidos 

Dispersão de gases e poeiras 

Emissão de ruídos 

Emissão de vibrações e sobrepressão atmosférica 

Dispersão de efluentes líquidos 

Rebaixamento o elevação do nível freático 

Subsidência 

Aumento dos riscos de escorregamento de taludes 

                                                           
7
 Antrópico Intensivo (áreas intensamente utilizadas ou ocupadas pelo homem); Antrópico extensivo (variação 

entre ambientes totalmente descaracterizados com relação a sua condição natural e ambientes conservados); 

Ambientes conservados (com pouca ou nenhuma alteração antrópica); Áreas cársticas (onde há ocorrência de 

cavernas e rios); Ambientes com relevância de patrimônio natural e cultural (ocorrência de cavernas, picos ou 

monumentos naturais, núcleos históricos, ruínas, sítios arqueológicos etc); Ambientes aquáticos ((rios, igarapés, 

lagos etc); Área de vulnerabilidade socioeconômica (falta infraestrutura, ocorrência de conflitos sociais pelo uso 

da terra ou dos recursos naturais); Áreas de ocorrência de populações tradicionais (grupos historicamente 

organizados de forma social); Áreas contaminadas (contaminação gerada pelo empreendedor ou por terceiros) e 

Regimes especiais de proteção (áreas legalmente protegidas, por serem raras, vitais, vulneráveis etc) (Guia 

técnico para atuação do Ministério Público no Licenciamento Ambiental de atividades de mineração, 2012)  
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BIÓTICOS 

Interferência sobre processos bióticos nos corpos d'água (e.g. ciclagem de nutrientes) 

Eutrofização de corpos d'água 

Bioacmulação de poluentes 

Fragmentação da cobertura vegetal 

Perda de cobertura vegetal 

ANTRÓPICOS 

Modificação da infraestrutura de serviços públicos 

Deslocamento involuntário de assentamentos humanos 

Indução de fluxos migratórios 

Modificação das formas de uso do solo 

Alteração ou destruição de sítios de interesse cultural ou turístico 

Aumento do tráfego de veículos 

Aumento da demanda de bens e serviços 

Aumento da oferta de empregos 

Aumento da arrecadação tributária 

Qualificação profissional da mão de obra local 

Fonte: Sánchez (2013) 

 

No caso da mineração, a localização da mina e posterior abertura da cava onde foi 

comprovada a ocorrência de minério é uma das maiores causas de degradação e impacto 

ambiental negativo. Ou seja, a conhecida rigidez locacional. Nesse sentido, adverte Poveda 

que “a atividade mineral, diferentemente de outras atividades econômicas, se desenvolve na 

crosta terrestre, portanto no local onde a natureza a instalou” (2007, p. 127). 

Por esse motivo, de acordo com o MPMG (2012), toda estrutura que sustenta a mina 

deve buscar alternativas locacionais menos danosas ao meio ambiente, a exemplo das pilhas 

de estéril, barragem de rejeitos, tratamento de minérios e outras. 

Outro fator a ser considerado por esses estudos com a finalidade de nortear as 

licenças minerárias é que, além das fases de instalação e operação, deve-se observar a fase de 

desativação do empreendimento. De acordo com Poveda “este último acontecimento [é] 

sempre certo, sabido e inexorável, mas por vezes incerto em relação ao seu marco definitivo 

no tempo” (2007, p. 130).  

Ainda que haja uma diversidade de estudos ambientais técnicos necessários ao 

licenciamento, inexiste dúvida quanto ao fato de que, nos casos de empreendimentos hábeis a 

causar significativa degradação, a análise de viabilidade exige a realização dos estudos 

ambientais, os quais, de modo reconhecido, são fundamentais para a minimização dos 

impactos ambientais causados. É o que ocorre, sem sombra de dúvidas, com as atividades 

minerárias. 
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Tabela 9 Principais atividades componentes de um empreendimento de mineração 

FASE DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 

Contratação de pessoal temporário 

Serviços topográficos 

Aberturas de vias de acesso 

Instalação de acampamentos 

Mapeamento geológico, prospecção geofísica e geoquímica 

Perfuração e coleta de testemunhos 

Retirada de material para ensaios 

Realização de ensaios de laboratório ou em escala-piloto 

Elaboração de projeto de engenharia 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Aquisição de terras 

Contratação de serviços de terceiros 

Encomenda de máquinas e equipamentos 

Construção ou serviços de melhoria das vias de acesso 

Implantação de canteiros de obras 

Contratação de mão de obra para a construção 

Remoção da vegetação 

Decapeamento e terraplenagem 

Estocagem de solo vegetal 

Perfuração de poços e galerias de acesso para minas subterrâneas 

Preparação dos locais de disposição de estéreis e de rejeitos 

Instalação de linha de transmissão de energia elétrica ou instalação de grupo gerador 

Implantação de sistema de captação e armazenamento de água 

Construção e montagem das instalações de manuseio e beneficiamento 

Construção e montagem das instalações de apoio 

Disposição de resíduos sólidos 

Implantação de viveiro de mudas 

Recrutamento de mão de obra para a fase de operação 

FASE DE OPERAÇÃO 

Remoção de vegetação 

Decapeamento de jazida 

Abertura de vias subterrâneas 

Drenagem da mina e áreas operacionais 

Perfuração e desmonte de rocha 

Carregamento e transporte de minério e estéril 

Disposição de estéreis 

Disposição temporária de solo vegetal 

Revegetação e demais atividades de recuperação de áreas degradadas 

Estocagem de minério 

Britagem e classificação 

Beneficiamento 

Secagem dos produtos 

Processamento metalúrgico ou químico 

Disposição de rejeitos 

Estocagem dos produtos 

Expedição 

Transporte 

Estocagem de insumos 
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Disposição de resíduos sólidos 

Manutenção 

Aquisição de bens e serviços 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Retaludamento e implantação de sistema de drenagem 

Preenchimento de escavações 

Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização 

Revegetação e recuperação de áreas degradadas 

Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas 

Remoção de insumos e resíduos 

Demolição de edifícios 

Dispensa de mão de obra 

Supervisão e monitoramento pós-operacional 

Fonte: Sánchez (2013) 

Conforme facilmente se verifica, existe uma diversidade de etapas a serem 

cumpridas quando da pesquisa e planejamento, implantação, operação e desativação de um 

empreendimento minerário. Sem sombra de dúvida, a simples leitura de cada uma dessas 

etapas nos leva à conclusão do caráter inevitável dos impactos causados por esse tipo de 

atividade. Por isto mesmo, o procedimento de concessão de licença ambiental, bem como de 

imposição das condicionantes, deveria ser melhor conduzido pelos órgãos ambientais 

responsáveis. A este respeito trataremos no Capítulo seguinte. 
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5 HARMONIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS E DA 

PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE 

CONDICIONANTES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

O Licenciamento Ambiental, no plano federal, foi instituído e exigido a partir da 

promulgação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e regulamentado pelo Decreto 

88.351/83 e posteriormente substituído pelo Decreto 99.274/90. Trata-se, portanto, de 

diploma legal anterior à CRFB/88. Uma vez que os dispositivos contidos nessa lei estão 

afinados com o texto constitucional, o qual, inclusive, tomou por base normas nela contidas 

para dispor sobre o meio ambiente, houve inquestionável recepção pela nova ordem jurídico-

constitucional. 

Cumpre dizer que o legislador definiu, no caput do art. 2º, o objetivo da Política 

Nacional de Meio Ambiente, qual seja, a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Importante frisar que, para se alcançar tal objetivo, foram eleitos alguns instrumentos, os 

quais constam do art. 9º do mesmo diploma. Dentre esses instrumentos enumerados pelo 

legislador, destacam-se, em conformidade com a finalidade proposta nesta presente obra, o 

licenciamento e a revisão de atividades poluidoras, seja a poluição efetiva ou potencial.  

 

 

Art 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:  

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  

II - o zoneamento ambiental;  

III - a avaliação de impactos ambientais;  

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras;  

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 

interesse ecológico e reservas extrativistas;  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 

1989). 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental;  

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.  

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989). 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-

se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  (Incluído pela Lei nº 7.804, 

de 1989). 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989). 
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XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 

seguro ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). (grifo nosso) 

 

De acordo com Padilha (2010), a Política Nacional de Meio Ambiente é texto 

normativo que se consubstancia em uma das mais expressivas normas ambientais brasileiras. 

Especialmente porque inaugurou novo paradigma de abordagem normativa ambiental, com a 

confirmação da obrigatoriedade do prévio licenciamento para a realização de atividades de 

significativo impacto ambiental em todo país. 

A obrigatoriedade do procedimento do Licenciamento Ambiental, o qual culminará 

na concessão da Licença Ambiental, foi categoricamente imposta pela norma constante do art. 

10, da Lei Federal 6.938/81. Desta feita, o procedimento do Licenciamento Ambiental será 

indispensável quando a atividade disser respeito à construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental.  

 

Tabela 10 Cronologia da base legal do licenciamento ambiental 

Base Legal Data Instrumento Ambiental 

Lei n. 6.938 Agosto 1981 Art. 9º 

III – Avaliação de Impacto Ambiental 

IV – Licenciamento 

V – Tecnologia 

Art. 10. Licenciamento 

Resolução Conama n. 1 Janeiro 1986 EIA-RIMA 

Constituição Federal Outubro 1988 Art. 23. Competência Concorrente 

Art. 255, IV: significativa degradação – 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

Decreto Federal n. 99.274 Junho 1990 Licença Prévia, Licença de Instalação, 

Licença de Operação 

Resolução n. 237 Dezembro 1997 O anexo define a lista de atividades 

Fonte: FIORILLO; MORITA; FERREIRA (2011) 

 

Apresentada a cronologia da base legal do Licenciamento Ambiental, tratemos agora 

de seus aspectos gerais. 

 

5.1 Aspectos Gerais do Licenciamento Ambiental  

 

Os procedimentos e critérios a serem utilizados quando do Licenciamento Ambiental 

estão previstos na Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA. Esta Resolução regulamentou, definiu e conceituou alguns institutos 
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importantes, tais como Licenciamento Ambiental, Licença Ambiental, Estudos Ambientas e 

Impacto Ambiental Regional. 

O Anexo I da referida Resolução acrescentou rol exemplificativo das atividades ou 

empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental. A mineração e as atividades ligadas à 

atividade minerária, estão relacionadas nos exemplos, que enquadram: a extração e o 

tratamento de minerais, a indústria de produtos minerais não metálicos e a indústria 

metalúrgica. 

O conceito de Licenciamento Ambiental está disposto no inciso I, do art. 2º, da Lei 

Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011: 

 

Art. 2
o
  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:  

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental;  (BRASIL, 2011) 
 

Conforme se verifica, o legislador definiu expressamente a natureza jurídica do 

procedimento de Licenciamento Ambiental: trata-se, portanto, de procedimento 

administrativo. Nestes termos, entende Pagel (2002) que o Licenciamento Ambiental é um 

procedimento administrativo de caráter preventivo realizado anteriormente à licença 

ambiental, “cujo objetivo é verificar se sua concessão causará ou não degradação ambiental. 

Nesse viés, verifica-se que o licenciamento ambiental é pressuposto para a concessão da 

licença” (PAGEL, 2002, p. 233).  

O inciso II, do art. 1º, da Resolução 237/97, traz o conceito de Licença Ambiental: 

 

Art. 1º... 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. (BRASIL, 1997) 

 

O Tribunal de Contas da União e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis – IBAMA, na denominada “A Cartilha de Licenciamento Ambiental”, 

assim concluiu: 

 

A licença ambiental é, portanto, uma autorização emitida pelo órgão público 

competente. Ela é concedida ao empreendedor para que exerça seu direito à livre 
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iniciativa, desde que atendidas as precauções requeridas, a fim de resguardar o 

direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Importante notar que, 

devido à natureza autorizativa da licença ambiental, essa possui caráter precário. 

Exemplo disso é a possibilidade legal de a licença ser cassada caso as condições 

estabelecidas pelo órgão ambiental não sejam cumpridas. 

 

O Licenciamento Ambiental, tomado a partir do critério temporal, ou seja, o 

momento no qual é concedido, pode ser de duas modalidades: preventivo ou corretivo. A 

primeira modalidade, Licenciamento Ambiental preventivo, é a regra, uma vez que deverá 

ocorrer em todas as situações nas quais houver significativo impacto ambiental. 

Por outro lado, adotado o critério de fases componentes, verifica-se que o 

Licenciamento Ambiental possui três fases distintas, mas subsequentes. As duas primeiras 

fases, denominadas de Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), são preliminares e 

têm por finalidade consolidar as bases da licença definitiva, intitulada Licença de Operação 

(LO). Este modelo trifásico é encontrado no Decreto 99.274/90.  

De acordo com Poveda (2007), esse sistema trifásico confere à licença ambiental 

natureza jurídica de ato uno, de caráter complexo
8
, uma vez que, em cada uma de suas etapas 

intervêm vários agentes. A autora aponta os desdobramentos do iter da licença ambiental: 

Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Segundo seu 

entendimento, portanto, a licença ambiental no modelo brasileiro é um sistema trifásico e se 

destina “a melhor detectar, monitorizar, mitigar e se preciso conjurar a danosidade ambiental” 

(2007, p. 113).   

Vale a pena apontar, a partir do entendimento de Pagel, que Poveda utiliza o termo 

“licença ambiental” de maneira genérica, como sinônimo de Licenciamento Ambiental. Este, 

sim, reconhecidamente composto por três fases, denominadas, cada uma, de “licença”.  

 A doutrina brasileira não é pacífica acerca da adequada utilização do termo 

“licença” relativamente ao ato administrativo por intermédio do qual se permite a realização 

de empreendimento passível de causar degradação ambiental. Discute-se se o termo correto 

seria “licença”, “permissão” ou “autorização”. Ribeiro menciona que, para a doutrina, “o 

termo licença é interpretado como ato vinculado, resultante de um direito, se observados todos 

os requisitos legais, não podendo o agente público negá-la nessas condições” (2015, p. 5). 

Com a finalidade de sustentar sua argumentação, o autor se vale de renomados autores 

administrativistas, como Hely Lopes Meirelles, Dipogenes Gasparini, Odete Medauar e Celso 

Antônio Bandeira de Mello, os quais tratam – vale dizer – da licença em seu sentido genérico. 

                                                           
8
 Di Pietro e Carvalho Filho 
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Contudo, o mesmo autor lembra que “a Licença Prévia – LP, que julga a viabilidade 

ambiental de um empreendimento ou atividade, apresenta um caráter mais próximo do 

conceito doutrinário de autorização” (2015, p. 9). Neste sentido, o autor afirma que tal ato 

administrativo possui um viés discricionário, uma vez reconhecido seu caráter subjetivo. 

Quanto à Licença de Instalação e a Licença de Operação, prossegue o autor, pode-se 

reconhecê-las como ato administrativo vinculado. Significa dizer que, uma vez concedida a 

Licença Prévia, o agente público deverá inexoravelmente conceder as outras duas. 

Machado, de forma peremptória, coloca uma pá de cal na discussão ao afirmar que 

“o conceito de „licenciamento ambiental‟ tem vida própria, independente do conceito de 

„licença‟, expressão utilizada no Direito Administrativo” (2015, p. 320). Afirma, então, o 

autor com grandiloquência:  

 

Não há na „licença ambiental‟ o caráter de ato administrativo definitivo, e, portanto, 

com tranquilidade, pode-se afirmar que o conceito de „licença‟, tal como o 

conhecemos no Direito Administrativo brasileiro, não está presente na expressão 

„licença ambiental‟ (MACHADO, 2015, p. 320). 

 

Ao abordar a natureza jurídica do ato administrativo da concessão de licença, o autor, 

também de maneira muito peculiar apresenta o entendimento de que a autorização para 

realização de atividades de pesquisa e lavra em áreas de preservação ou em unidades de 

conservação está necessariamente vinculada as finalidades dessas unidades. Isto porque assim 

dispõe o art. 225, § 1º, III da CRFB/88, norma da qual o órgão público não pode se desviar. 

Verifica-se, pois, nas palavras do autor, que a autorização para realização de atividades 

minerárias tem caráter vinculado. 

Controvérsias doutrinárias à parte, certo é que, para melhor compreensão das 

nuances do sistema trifásico de Licenciamento Ambiental brasileiro, de suma importância a 

análise dos conceitos de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. A 

definição de cada uma dessas subespécies foi dada pelo legislador nos incisos do art. 8º da 

Resolução 237/97: 

 

Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 
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III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento 

ou atividade. (BRASIL, 1997) 

 

A Licença Prévia (LP) é a fase intencional, geralmente requerida após os 

procedimentos do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente – RIMA, norteadores do órgão ambiental na definição das condições que 

possibilitarão a concessão ou não da licença para realização do empreendimento.  

A LP é considerada um instrumento de negociação e adaptação, exatamente em razão 

de sua natureza, uma vez que se trata de um mecanismo dinâmico, pois permite mudanças nos 

planos da atividade, bem como a realização de audiências públicas e todos os meios para 

alcançar o equilíbrio ambiental, econômico e social. 

A Licença de Instalação (LI), por sua vez, autoriza a instituição da atividade de 

acordo com os planos. Também nessa fase, o projeto original poderá ser reestruturado, com a 

elaboração do Projeto Executivo, mais pormenorizado. Acerca do Projeto Executivo, Farias  

explica: 

 

Após a aprovação do Projeto Executivo, é expedida a licença de instalação contendo 

as especificações de natureza legal e técnica para a efetiva proteção do meio 

ambiente, sendo somente a partir daí que o órgão ambiental autoriza a implantação 

da atividade (FARIAS, 2011, p. 74). 

 

Por fim, a Licença de Operação (LO) está condicionada ao cumprimento das fases 

anteriores à fiscalização para, segundo Ribeiro (2015), verificar se as medidas mitigadoras – 

os projetos de controle – e as medidas compensatórias foram implantadas conforme aprovadas 

nas fases anteriores, identificando, ainda, se o empreendimento respeitou a legislação 

ambiental, os estudos EIA/RIMA e qualquer outra condicionante imposta nas fases anteriores.  

Em tese, a Licença de Operação (LO) está sujeita ao cumprimento de todas as 

condicionantes anteriormente impostas. Contudo, na prática, a falta de estrutura, a ausência de 

técnica e conhecimento, bem como excessivas condicionantes, acarretam inoperância dos 

órgãos ambientais, causando transtorno aos empreendimentos e entraves de investimentos.  

Os prazos de validade de cada uma das espécies de licença supramencionadas estão 

previstas no art. 18 da Resolução CONAMA 237/97. A Licença Prévia e a Licença de 

Instalação têm seus prazos máximos fixados nos incisos I e II, do mencionado artigo e são, 
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respectivamente, de 05 (cinco) e 06 (seis) anos. De outra parte, o prazo previsto para a 

Licença de Operação será de, no mínimo, 04 (quatro) anos e de, no máximo, 10 (dez) anos. 

O texto da Resolução CONAMA 237/97 é extremamente claro ao prever que apenas 

os prazos relativos à Licença Prévia e à Licença de Instalação podem ser prorrogados, desde 

que não excedam os prazos anteriormente mencionados. O prazo da Licença de Operação, por 

sua vez, poderá ser estabelecido pelo órgão ambiental competente, uma vez considerada a 

natureza e as peculiaridades do empreendimento ou atividade, quando sujeitos a encerramento 

ou modificação em prazos inferiores, de acordo com o previsto no § 2º, do art. 18, da 

Resolução CONAMA 237/97. 

Ainda sobre o prazo de validade da Licença de Operação, cumpre ressaltar a 

competência do órgão ambiental para aumentá-lo ou diminuí-lo, sempre mediante decisão 

motivada. Para que ocorra a renovação da Licença de Operação, o órgão ambiental deve, 

necessariamente, ser provocado pelo empreendedor no prazo mínimo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados a partir da data de expiração do prazo de validade (§§ 3º e 4º).  

Depois de concedida a Licença de Operação, a atividade deverá ser continuamente 

monitorada pelo órgão ambiental, com revisões e atualizações periódicas, devendo haver 

maior acompanhamento do pós-licença, importante viabilizador da preservação ambiental.  

De acordo com Poveda: 

 

Após o recebimento da Licença de Operação pelo órgão ambiental competente os 

planos de monitoramento e mitigação propostos pelo empreendedor devem ser 

efetivamente cumpridos e fiscalizados, (sic) caso o empreendimento não cumpra 

com as exigências do licenciamento, gerando impactos ambientais o 

empreendimento pode perder o direito de licença adquirido. (POVEDA, 2007, p. 

193).  

 

Falamos acima que o Licenciamento Ambiental possui duas modalidades: 

“preventivo” e “corretivo”. Concluída a abordagem da primeira modalidade, cabe tratar 

rapidamente da segunda modalidade: o Licenciamento Ambiental denominado “corretivo”. 

Ao contrário da primeira modalidade, o Licenciamento Ambiental “corretivo” é ato 

administrativo excepcional. Significa dizer que somente deve ser utilizado nos casos em que a 

obra já foi instalada e encerrá-la de maneira abrupta acarretaria prejuízos socioeconômicos de 

grande monta. A bem da verdade, o mais correto seria utilizar o Licenciamento Ambiental 

corretivo apenas com a finalidade de regularização dos empreendimentos iniciados antes do 

advento da legislação de 1981. 
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De acordo com Sánchez (2013) a responsabilidade pelo licenciamento ambiental é do 

órgão governamental do ente federado (União, Estado ou Município) que integre o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. A decisão cabe ao órgão ambiental federal 

(IBAMA), diretamente, ou ao órgão colegiado (composto por diferentes segmentos 

governamentais e não governamentais), como é o caso de alguns estados como Minas Gerais, 

Bahia e São Paulo.  

Quando a decisão é tomada por algum órgão colegiado, decorre da tentativa de 

consenso entre o setor governamental e a sociedade civil. Cumpre ressaltar que os 

conselheiros possuem competência para impor ou negociar condições adicionais para a 

concessão da licença ou, até mesmo divergir do Parecer Técnico apresentado para subsidiar o 

processo de licenciamento ambiental. 

Por outro lado, os empreendimentos minerários possuem características peculiares. 

De início, deve-se considerar que o recurso mineral é de domínio da União. Reconhecida esta 

situação, o empreendedor deverá requerer, além das licenças ambientais expedidas pelo órgão 

competente, alvará para iniciar a pesquisa mineral junto ao Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM. 

Constata-se, assim, que o início das atividades do empreendimento minerário 

depende da concessão de autorização por dois órgãos distintos, quais sejam: o órgão 

ambiental licenciador e o DNPM. 

Ao DNPM também deverão ser submetidas a quatro etapas fiscalizatórias necessárias 

quando da exploração dos recursos minerais: pesquisa mineral, implantação da mina, 

operação da mina e desativação ou fechamento da mina. 

Cabe ressaltar que, ao final das pesquisas, comprovada a existência do jazimento 

mineral, o empreendedor, caso pretenda obter a concessão de lavra, deverá apresentar ao 

DNPM um Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) da jazida, que deverá conter a 

previsão do dimensionamento das instalações e equipamentos. Além do mais, o PAE deve ser 

condizente com a produção justificada e apresentar previsão das ampliações futuras. De 

acordo com Poveda, para melhor controle ambiental, “o PAE da jazida deve contemplar os 

estudos ambientais necessários ao cumprimento das condicionantes que envolvem os aspectos 

de controle e monitoramento ambiental” (2007, p. 205). 

É importante que se diga que a apresentação, a análise e a aprovação do PAE pelo 

DNPM não é medida suficiente. Poveda (2007) afirma que os órgãos ambientais competentes 

devem também realizar ações conjuntas e integradas para maior precisão das licenças 

expedidas.  
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A lição da autora vem ao encontro do entendimento esposado pelo Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais no Guia Técnico para Atuação no Licenciamento 

Ambiental de Atividades de Mineração, segundo o qual “importante falha no processo de 

licenciamento ambiental ocorre quando o projeto descrito em um estudo ambiental não condiz 

com o PAE” (MPMG, 2012, p. 08). Tal situação é, por óbvio, inadmissível. Porém não é 

incomum. Ainda segundo o Guia Técnico:  

 

Às vezes, o empreendimento em licenciamento se refere apenas a parte deste PAE, 

gerando assim o sub-dimensionamento do empreendimento e, consequentemente, de 

seus impactos. Este procedimento pode resultar no fracionamento do licenciamento 

ambiental ao longo dos anos de vida útil do empreendimento em dezenas de 

„pequenos empreendimentos‟ (MINAS GERAIS, 2012, p. 08). 

 

O mesmo Guia Técnico ressalta a inquestionável obrigação, devida ao 

empreendedor, de apresentar o Plano de Aproveitamento Econômico condizente com as 

finalidades da lavra: 

 

[...] a licença ambiental é exigida pelo DNPM para Concessão de Lavra, esta licença 

deve se referir necessariamente ao empreendimento apresentado no PAE, sem 

nenhuma exclusão ou inclusão [...], este PAE indica, inclusive, o investimento 

previsto, que poderia ser utilizado para cálculo de compensações ambientais 

(MINAS GERAIS, 2012, p. 08). 

 

O quadro abaixo detalha as etapas para autorização da exploração dos recursos 

minerais, de responsabilidade do DNPM, bem como de concessão de licenças para a 

realização da atividade minerária, de responsabilidade dos órgãos ambientais.  
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Diversos outros procedimentos são exigidos para a concessão e autorização de um 

empreendimento minerário. As prefeituras devem atestar a regularidade do empreendimento 

(ou seja, que está de acordo com a legislação municipal); outros órgãos, como a Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN devem conceder a licença devida conforme a dimensão do empreendimento; o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA e outros órgãos 

ambientais são responsáveis pela autorização de supressão de vegetação; e o órgão gestor da 

bacia hidrográfica na qual serão utilizados os recursos, concederá outorga para uso de 

recursos hídricos (MPMG, 2012, p. 28/31). 

Constata-se, portanto, o envolvimento de uma variedade de órgãos de todos os entes 

federados, cada qual em sua área de competência. Em consonância com Machado (2015), 

todos os entes federados possuem competência concorrente para legislar sobre meio ambiente 

e controle da poluição, nos termos do inciso VI, do art. 24, da CRFB/88. Para o autor: 

 

Há mais uma inter-relação entre essas competências do que exclusão de 

competências. A jazida e/ou a mina não existe isoladamente, sendo que sua 

exploração terá efeitos no meio ambiente. Desta forma, o interesse nacional, 

regional e local devem harmonizar-se no tratamento legal desses temas, deixando de 

lado constrições jurídicas hermenêuticas ou isolacionistas, contrárias à integração 

dos interesses privados no interesse social (MACHADO, 2015, p. 817). 

 

Além das competências legislativas, o constituinte originário previu, para os entes 

federados, competências administrativas. Com relação a todas as questões pertinentes à 

proteção do meio ambiente, o art. 23 da CRFB/88 atribuiu competência comum aos entes 

federados. A repartição de competências, por seu turno, deveria ser regulamentada por Lei 

Complementar: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

(...) 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (BRASIL, 1988) 

 

De fato, a previsão constitucional somente adquiriu eficácia plena quase 25 (vinte e 

cinco) anos depois, com a promulgação da Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 
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2011. Contudo, a legislação não estancou os problemas relativos à fixação de competência no 

processo de Licenciamento Ambiental e diversos conflitos persistiram. Como exemplo, a 

perda de autonomia do Município, que ficou subordinado às decisões proferidas pelos 

Conselhos Estaduais de Meio Ambiente.  

A União possui, por força da norma contida no inciso XII, do art. 22, da CRFB/88, 

competência privativa para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia. O DNPM é a autarquia competente para outorgar títulos minerários, normatizar e 

fiscalizar, em parceria com os órgãos ambientais, todas as questões relativas à exploração 

mineral no país. Isto, sem desconsiderar a legislação estadual e municipal relativamente ao 

ente federado no qual estiver localizada a jazida e /ou mina (MACHADO, 2015). 

Vale a pena mencionar a exceção à regra de competência do DNPM. Segundo 

Fiorillo (2014), por força do disposto nos artigos 49, XVI e 231, § 3º, é do Congresso 

Nacional a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 

terras indígenas, por meio de Decreto Legislativo. 

 

5.2 Fiscalização e Controle do Licenciamento Ambiental  

 

Dentre as diversas inovações trazidas pela CRFB/88 relativamente às questões 

ambientais, nunca é demais lembrar que o caput, do art. 225, impôs tanto ao Poder Público 

quanto à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e as 

futuras gerações. Trata-se do princípio da Participação Popular ou da Participação 

Democrática, já conceituada anteriormente. Ou seja, a responsabilidade é, também, de toda a 

sociedade.  

Contudo, cabe aos órgãos ambientais, em razão da estrutura que lhes é própria, o 

dever de fiscalizar e garantir que os empreendimentos minerários cumpram as normas para se 

desenvolverem de maneira sustentável. A parceria efetivamente estabelecida entre os órgãos 

do Poder Executivo e o Ministério Público é fundamental para a proteção ambiental, desde 

que cada qual cumpra suas funções e respeite as funções alheias.  

De todo modo, deve-se ressaltar a atuação judicial ou extrajudicial do Ministério 

Público na defesa do meio ambiente. Quando, pois, o meio ambiente sofra ameaça ou 

violação, caberá ao Ministério Público intervir de maneira a obter a proteção ambiental, com 

o apoio, se o caso, do Poder Judiciário.  

A Ação Civil Pública, prevista na Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985, é o 

instrumento de atuação do Ministério Público, utilizado para o cumprimento das funções 
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institucionais relativas à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Dentre os vários objetos próprios da Ação Civil Pública, relacionados nos incisos do art. 1º do 

mencionado diploma legal, está a proteção do meio ambiente (inciso I). 

Com efeito, os instrumentos legais de proteção ambiental – assim como é a Ação 

Civil Pública – são falíveis e inexiste efetiva política extrajudicial propositiva e atuante. 

Conforme se verifica usualmente, na seara ambiental a postura adotada – equivocadamente – 

é aguardar a ocorrência do dano para, somente então, provocar o Poder Judiciário para a 

aplicação das sanções devidas aos responsáveis.  

Assim, diante dos fatores impeditivos retromencionados, a atuação judicial prioriza, 

nos casos de significativo impacto ambiental, a busca do sucedâneo pecuniário, haja vista a 

enorme dificuldade, ou impossibilidade, da reparação específica da área degradada. Neste 

contexto, pontua Mancuso: 

 

Infelizmente, nessa classe de bens e interesses, nem sempre isso é possível: o 

consumidor já terá utilizado o bem adquirido; a erosão já terá deteriorado a 

paisagem; o manancial já terá secado porque foram cortadas as matas ciliares; o 

derradeiro exemplar da espécie já terá sido aniquilado, etc. (MANCUSO, 2002, p. 

20). 

 

Portanto, em diversas situações, apesar da decisão judicial favorável, a execução do 

objeto da Ação Civil Pública torna-se inoperante, seja pela complexidade da questão ou pela 

indisponibilidade de instrumentos legais mais impositivos.  

Assim, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preconiza o caput, do art. 127, da CRFB/88, deve o Ministério 

Público agir com rigor frente ao Poder Público, de modo a exigir a adoção de medidas de 

prevenção, mitigação e compensação de impactos ambientais. Para tanto, consoante lição de 

Oliveira (2013), cabe ao Ministério Público aplicar os instrumentos constitucionais e legais 

previstos para sua atuação.  

Lado outro, o Ministério Público tem adotado, com frequência, posição diversa 

daquela que lhe é legalmente atribuída, qual seja, a de órgão fiscalizador dos 

empreendimentos ambientais e do cumprimento da Lei Federal 6.938/81. Ao invés, tem 

habitualmente proposto a celebração de compromisso de ajustamento de conduta com a 

exigência de cumprimento das condicionantes inerentes a cada etapa do processo. Não é 

demais dizer que, ao adotar semelhante postura, o Ministério Público passa a ocupar o lugar 

de executor da mencionada legislação do órgão ambiental competente. 
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Importante frisar, por fim, que a sociedade empresária responsável pelo 

empreendimento também possui obrigação de realizar o monitoramento e a fiscalização das 

atividades desenvolvidas. Significa dizer que a auditoria ambiental deve ser igualmente 

executada pela própria sociedade empresária. Caso contrário, ensina Machado (2015), o 

caput, do art. 47, do Código de Mineração, que elenca as obrigações do titular da concessão, 

em cumprir uma série de condições, será letra morta. 

Como exemplo dessa obrigatoriedade conferida à sociedade empresária, cabe 

mencionar que o Estado do Espírito Santo exige, por força da Lei Estadual 4.802, de 02 de 

agosto de 1993, a criação de auditorias ambientais anuais para a mineração e outras atividades 

ambientalmente degradantes. 

 

5.3 Condicionantes: instrumentos minimizadores dos impactos da atividade minerária 

 

O § 3º, do art. 225, da CRFB/88, determinou que “as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados” (BRASIL, 1988). 

Tivemos a oportunidade, no presente trabalho, de reafirmar que na maioria dos casos, 

há relação entre “atividade minerária e significativo impacto ambiental”. Exatamente por se 

tratarem de recursos não renováveis, a exploração dos recursos minerais exigem intervenções 

no meio ambiente, aptas a lhes causarem sensíveis e profundas transformações. Segundo 

Generoso (2012), os impactos no meio ambiente são sentidos: 

 

[...] em suas dimensões física (extração do minério, captação de água, emissão de 

efluentes e particulados), biótica (supressão de vegetação, diminuição de habitat 

fragmentação florestal e afugentamento de animais) e socioeconômica (incremento 

populacional e respectivo aumento da demanda por serviços prestados pelo Poder 

Público, gestão urbanística, habitacional, de resíduos etc.) (GENEROSO, 2012, 

p.19). 

 

Neste momento, surgem, de forma imprescindível as condicionantes. A natureza 

jurídica das condicionantes, nos ensinamentos de Brandt e Avelar (2010), citados por 

Generoso (2012) pode ser entendida como compromisso e garantias ambientais assumidos 

pelos empreendedores junto aos órgãos ambientais. Após analisar a extensão dos impactos 

ambientais, o órgão responsável, de acordo com Farias (2001), deverá definir por alguma das 

seguintes opções:  
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[...] não conceder a licença para a atividade requerente, conceder a licença para a 

atividade pretendida nos moldes em que foi requerida, e conceder a licença para a 

atividade pretendida desde que sejam cumpridos determinados direcionamentos da 

Administração Pública (FARIAS, 2001, p. 88). 

 

Ainda segundo Farias (2011), a concessão de licença mediante cumprimento de 

condicionantes é o caso mais comum. 

O inciso II, do art. 1º, da Resolução CONAMA 237/97, dispõe, com relação à 

concessão da licença ambiental, que “é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 

ser obedecidas pelo empreendedor” [...]. 

Desnecessário dizer que a imposição das condicionantes gera, para o empreendedor, 

a obrigação de cumpri-las em seus exatos termos. O inadimplemento da obrigação, como não 

poderia deixar de ser, resulta na aplicação das sanções devidas. Generoso apresenta exemplos 

de sanções aplicáveis nas esferas cível e criminal pelo descumprimento das condicionantes: 

 

Quanto à responsabilização cível, pode-se pensar, por exemplo, caso a providência 

seja adotada pelo Ministério Público, numa ação civil pública em que se veicule 

pedido de condenação em obrigação de fazer (cumprimento da condicionante), 

cumulado com pedido de suspensão das atividades até que a obrigação seja 

adimplida. Na esfera criminal, poderá ganhar aplicação o tipo penal previsto no 

artigo 68 da Lei nº 9.605/98, porquanto as condicionantes podem, em regra, ser 

consideradas obrigações de relevante interesse ambiental (GENEROSO, 2012, p. 

19). 

 

Por outro lado, no âmbito administrativo, o inciso I, do art. 19, da Resolução 

CONAMA 237/97, tratou de estabelecer a sanção devida pelo descumprimento ou violação 

das condicionantes: 

 

Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 

modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou 

cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença. 

III - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

 

Generoso aponta que, em razão do significativo potencial poluente das atividades 

minerárias, as condicionantes devem estar reservadas apenas para a “execução oportuna e 

tempestiva de determinada medida de monitoramento, controle, mitigação ou compensação” 

(2012, p. 19). O autor entende que “a análise de adequação e eficiência” das condicionantes 

deve ser avaliada anteriormente à expedição da respectiva licença, em homenagem aos 
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princípios da prevenção e da precaução. Significa dizer que as condicionantes não devem se 

prestar ao adiamento das exigências e que, por consequência, a fiscalização do cumprimento 

das condicionantes deve ser realizada de modo que os impactos ambientais permaneçam 

situados dentro da esfera da admissibilidade, além do fato de se reafirmar a “credibilidade do 

ato administrativo licenciador” (GENEROSO, 2012, p.20).  

Para instruir as licenças ambientais, os estudos devem apontar quais os impactos 

negativos o empreendimento proporcionará e quais as medidas, mitigadoras ou 

compensatórias, serão necessárias para sua minimização. Importante ter a clareza a respeito 

da possibilidade de implantação de medidas preventivas antes mesmo das medidas 

mitigadoras, com a finalidade de evitar a ocorrência de dano ou impacto ambiental.  

Ensina Bechara: 

 

O órgão ambiental licenciador só terá condições de aprovar ou desaprovar um 

empreendimento ou de impor medidas mitigadoras ou eliminatórias de impactos se 

conhecer muito bem o projeto que se pretende implantar – estamos falando de sua 

localização, das características do entorno, do tipo de atividade, dos resíduos a 

serem gerados, da provocação de poluição atmosférica, hídrica, sonora etc., da 

necessidade de desmatamento, dentre outros aspectos relevantes (BECHARA, 2007, 

p. 128).  

 

A medida que tem por finalidade a mitigação não deve ser confundida com aquela 

que busca alcançar a recuperação ou a compensação. O objetivo da primeira é exatamente 

minimizar impactos. As medidas mitigadoras são assim definidas no Guia de Procedimentos 

do Licenciamento Ambiental Federal, do IBAMA: “Medidas Mitigadoras: São aquelas que 

um empreendimento toma para mitigar, isto é, para reduzir (ou mesmo eliminar) algum 

procedimento que possa causar prejuízos ao meio ambiente, antes que isso ocorra”. 

Nesse sentido, o inciso III, do art. 6º, da Resolução CONAMA 01/86, determina que 

o estudo de impacto ambiental desenvolva a “definição das medidas mitigadoras dos impactos 

negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, 

avaliando a eficiência de cada uma delas”.  

Segundo Farias, as medidas mitigadoras “são direcionamentos dados pela 

Administração Pública com o objetivo de diminuir ou de evitar um determinado impacto 

ambiental negativo ou de aumentar um determinado impacto ambiental positivo” (FARIAS, 

2013, p. 90).  

A medida compensatória, por seu turno, é uma medida de equivalência e pode ser 

cumprida em local diverso daquele onde ocorreu o dano, desde que com características 
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semelhantes e preferencialmente na mesma bacia hidrográfica, para que as características 

socioambientais sejam próximas. Nas palavras de Sánchez, “a compensação é, portanto, uma 

substituição de um bem que será perdido, alterado ou descaracterizado por outro, entendido 

como equivalente” (2013, p. 400).  

Importante afirmar que a compensação ambiental não tem natureza jurídica de 

penalidade, podendo ter definições distintas no Direito Ambiental. No entendimento de 

Bechara (2007), a Compensação Ambiental, consiste em uma obrigação de dar ou de fazer, 

sem transferência de valores para órgãos públicos. Portanto, esse instituto tem natureza 

jurídica reparatória e protetiva, por meio do qual se busca minimizar os impactos ambientais 

não mitigáveis. A legislação define algumas modalidades de medidas compensatórias. 

No âmbito federal, são alguns dos exemplos de compensação ambiental: 

- Lei Federal 11.428 de 22 de dezembro de 2006 (Dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências); 

- Resolução CONAMA 369 de 28 de março de 2006 (Dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-

APP);  

- Decreto 99.556/1990, alterado pelo Decreto 6.640 de 07 de novembro de 2008 (Dá 

nova redação aos arts. 1
o
, 2

o
, 3

o
, 4

o
 e 5

o
 e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto n

o
 99.556, 

de 1
o
 de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 

existentes no território nacional); e a Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000 (Regulamenta 

o art. 225, § 1
o
, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências). 

Em Minas Gerais, por exemplo, destacam-se as seguintes formas de compensação 

ambiental: 

- Deliberação Normativa COPAM 73 de 08 de setembro de 2004 (Dispõe sobre a 

caracterização da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais, as normas de utilização da 

vegetação nos seus domínios e dá outras providências);  

- Portaria IEF n° 30 de 03 de fevereiro de 2015 (Estabelece diretrizes e 

procedimentos para o cumprimento da compensação ambiental decorrente do corte e da 

supressão de vegetação nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica e dá outras providências); 

A medida compensatória, portanto, é devida em consequência do provável dano 

causado ao meio ambiente. Em conformidade com Machado “ela é devida pelo princípio da 

responsabilidade objetiva ambiental” (2015, p. 282). E, como este autor, entendemos que “o 
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pagamento efetuado pelo poluidor ou pelo predador não lhes confere qualquer direito a 

poluir” (MACHADO, 2015, p. 85). O art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 fundamenta a 

imposição de tal responsabilidade ao empreendedor: 

 

Art. 14... 

... 

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  

 

É Bechara quem ensina que: 

 

Daí se concluir que, para se aplicar a compensação ambiental é preciso primeiro se 

constatar a impossibilidade técnica ou social de extirpação dos possíveis impactos 

ambientais negativos pois, enquanto houver possibilidade de eliminação de tais 

impactos, em cumprimento do princípio da prevenção, a eliminação terá que ser 

promovida, aquilo que não puder ser eliminado, será compensado” (BECHARA, 

2007, p. 191). 

 

No entendimento de Melo (2006), a medida compensatória também visa ao 

desenvolvimento sustentável, uma vez que permite conciliar desenvolvimento 

socioeconômico e preservação ambiental. Ainda segundo a autora, a compensação ambiental 

se fundamenta nos princípios da responsabilidade objetiva ambiental, do poluidor – pagador e 

do usuário – pagador, que se complementam. 

Importante salientar, em conformidade com Bechara, que a aplicação das medidas 

supramencionadas deve seguir uma ordem sucessiva. Em primeiro lugar, devem ser 

verificados os impactos negativos passíveis de eliminação. Em um segundo momento, deve-

se apontar os impactos que não podem ser eliminados por inteiro, mas, em contrapartida, 

podem ser minorados. Por último, neste raciocínio de aplicação das medidas, deve ser feita a 

análise dos danos inevitáveis. Nestes casos, deve-se aplica a medida de compensação por 

equivalência dada a impossibilidade de total reparação do dano causado. 

 

Onde houver impacto eliminável, o empreendedor terá que eliminá-lo como medida 

de prevenção de danos; onde houver impacto reduzível, ele terá que reduzi-lo, 

visando causar o menor desequilíbrio possível, e onde houver impacto inafastável, 

terá que compensá-lo para aliviar a perda sofrida – e isso, frise-se, desde que o órgão 

licenciador entenda que a atividade deve ser realizada apesar de seus impactos 

inafastáveis; se, pelo contrário, entender que é o caso de impedir a atividade, por 

óbvio que a compensação não será devida (BECHARA, 2007, p. 194). 

 



91 

Todo o encadeamento de aplicação das medidas mitigadoras e compensatórias 

apresentado por Bechara vem ao encontro do entendimento esposado por Godoi. De acordo 

com este autor, “para esses impactos negativos não mitigáveis, que por definição não podem 

ser enfrentados com medidas preventivas, existem as medidas compensatórias, gênero do qual 

é espécie a figura do art. 36 da Lei 9.985/2000” (2011, p. 218). O próximo tópico trata 

exatamente acerca desta relação. 

 

5.4 Previsão Legal da Compensação Ambiental (SNUC) 

 

Ainda que tratemos na presente obra da compensação ambiental relativamente aos 

empreendimentos minerários, de bom tom apresentar a pontuação feita por Faria: 

 

[...] o mecanismo da Compensação Ambiental tem uma origem histórica associada 

principalmente aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro, em especial àqueles 

situados na Amazônia. Como resultado de um intenso processo de diálogo entre 

técnicos daquele setor e membros proeminentes da comunidade científica, a 

Compensação Ambiental surgiu como uma forma de criação de áreas voltadas à 

conservação da biodiversidade das áreas afetadas pelos empreendimentos (FARIA, 

2008, p. 09). 

 

O constituinte originário previu o instituto da Compensação Ambiental nos incisos I 

(preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e promoção do manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas), II (preservação da diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação 

de material genético), III (definição dos espaços territoriais e os componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção) e IV (exigiu, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental), do § 1º, do art. 225, da CRFB/88.   

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a previsão legal se deve à Lei Federal 

9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC). Esse diploma legal foi o 

marco que possibilitou a exigência de implantação das unidades de conservação no Brasil, por 

meio do processo de licenciamento ambiental e regulamentou a compensação 

constitucionalmente prevista. 

A implantação dessas unidades de conservação está intimamente relacionada ao 

significativo impacto ambiental causado pelo empreendimento. Como se sabe, a definição da 



92 

extensão do impacto é dada pelo EIA/RIMA. Nestes termos, por força do caput, do art. 36, da 

Lei do SNUC, o empreendedor fica obrigado a apoiar a implantação ou manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

A definição de Grupo de Proteção Integral é apresentada por Sánchez, segundo o 

qual a noção “inclui os tipos de unidades de conservação de maior restrição para uso direto, 

ou seja, parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais e 

refúgios da vida silvestre” (2013, p. 401). Os artigos 7º e 21, da Lei do SNUC, definem quais 

unidades de conservação deverão ser criadas ou beneficiadas com os recursos provenientes da 

compensação ambiental. 

A obrigação prevista no caput, do art. 36, da Lei do SNUC, é condição para 

concessão da Licença Prévia (LP) e deve ser cumprida antes da obtenção da Licença de 

Operação (LO). Considerando as informações apresentadas no EIA/RIMA, o órgão ambiental 

licenciador definirá os prazos, os valores a serem aplicados (em consonância com § 2º, do 

mesmo art. 36) e, como dito acima, quais as unidades de conservação devem ser beneficiadas, 

podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades. Para tais definições, o 

empreendedor deverá ser ouvido.  

Para Pinto:  

 

No que se refere à compensação prevista na Lei nº 9.985/2000, verifica-se que para 

sua exigência no procedimento de licenciamento ambiental é prescindível a 

comprovação do dano consumado. Basta que o empreendimento ou atividade seja 

caracterizado como potencialmente causador de significativo impacto ambiental 

pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento no respectivo estudo de impacto 

ambiental. 

Além disso, a Lei nº 6.938/81 prevê como um dos objetivos da Política Nacional do 

Meio Ambiente a imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados, independentemente da existência de culpa, com fundamento na 

teoria da reparação integral. Portanto, o fato de o empreendimento ou atividade 

legalmente licenciado ter compensado seus potenciais impactos na fase do 

licenciamento (art. 36 da Lei nº 9.985/2000), não o exime de eventual 

responsabilidade no caso de serem identificados outros impactos na fase de 

instalação ou operação, não previstos nos estudos apresentados ao órgão licenciador. 

Além disso, apesar de identificados os impactos negativos e incidido a compensação 

referente ao empreendimento na fase do licenciamento, é possível nova 

compensação, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, desde que 

comprovada pericialmente a desproporção entre o valor quantificado e os impactos 

efetivamente gerados pela atividade (PINTO, 2012, p. 30). 

 

O Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamentou a 

Compensação Ambiental em âmbito federal, determinou, em seu art. 31, que a fixação do 

montante da compensação será proporcional aos impactos negativos não mitigáveis por meio 

de medidas preventivas.  
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O objetivo da Compensação Ambiental é angariar recursos para a proteção e 

preservação ambiental. A princípio, a Lei do SNUC estabeleceu, no § 1º, do art. 36: 

 

Art. 36.... 

... 

§ 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 

do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

 

Contudo, inconformada com os elevados valores geralmente estipulados, a 

Confederação Nacional da Indústria – CNI, propôs ação direta de inconstitucionalidade 

(ADIn 3.378-6/DF) sustentando que a cobrança teria cunho indenizatório, ou seja, 

“indenização prévia, sem prévia mensuração e comprovação da ocorrência de dano” (GODOI, 

2011, p. 215).  

Dada a extrema relevância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal reproduziremos, parcialmente, seu teor: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS §§ 1º, 2º E 

3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE 

DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. [...] – 4. 

Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que 

se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir 

essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios 

que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua 

higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão “não pode ser inferior a meio por 

cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, no § 1º 

do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação compartilhamento é de ser 

fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o 

contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os 

custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente. (BRASIL, STF, ADIN 

3.378-6 DF, Rel. Min. Carlos Brito, 09/04/2008, grifo nosso). 

 

Pode-se verificar, pela simples leitura da decisão, que o Supremo Tribunal Federal 

considerou inconstitucional a expressão constante no § 1º, do art. 36, da Lei do SNUC 

mencionado. O entendimento da Suprema Corte, de acordo com Pinto, é de que a definição do 

montante de recursos para a compensação deve ocorrer de acordo com o caso concreto e não a 

partir de uma definição dada a priori.  

 

Dessa forma, por maioria, O STF adotou interpretação conforme a Constituição com 

redução de texto, declarando inconstitucional a expressão “não pode ser inferior a 
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meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento” 

do § 1º, art. 36, da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000). 

 

Assim, a fixação do montante deve ser efeito do grau de impacto ambiental causado 

pelo empreendimento, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Afirma o autor que a obrigatoriedade da compensação, prevista no mencionado art. 36, 

continua vigente. Ou seja, a situação fora pacificada pela Suprema Corte. 

Contudo, já solucionado o conflito, foi editado o Decreto Federal 6.848, de 14 de 

maio de 2009, com a finalidade de regulamentar a compensação ambiental prevista no art. 36 

da Lei do SNUC. Nesse diploma legal ficou estabelecido como parâmetro do grau de impacto 

dos empreendimentos nos ecossistemas o percentual máximo de 0,5% (meio por cento). O 

Poder Executivo Federal, ao definir novo parâmetro para compensação ambiental, “o fez de 

forma contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal, desvirtuando a relação de 

proporcionalidade efetiva entre o impacto a ser causado ao meio ambiente e o montante a ser 

pago a título de compensação” (PINTO, 2012, p. 29). 

Afirma ainda o autor: 

 

[...] restringir o grau de compensação de impactos de empreendimentos causadores 

de significativo impacto ambiental aos valores de 0 (zero) a 0,5 % (meio por cento) 

seria desconsiderar todo o rigoroso tratamento que a Constituição da República 

confere ao meio ambiente, sobretudo o princípio da prevenção e o do usuário-

pagador, como foi fartamente esposado nos votos dos ministros do STF no 

julgamento da ADI 3378-6/DF. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro não 

permite a um decreto, sob o pretexto de regulamentar a lei, criar novamente conflito 

com a ordem constitucional, já harmonizado em sede de decisão do Supremo 

Tribunal Federal (PINTO, 2012, p. 29). 

 

Há quem entenda que não há confronto entre a posição do STF e a redação do 

decreto. Nada impede que o custo do empreendimento seja um dos fatores presentes nos 

cálculos da compensação. 

Conforme afirmamos acima, o princípio do usuário-pagador é basilar para a 

aplicação das medidas compensatórias. Esse mesmo princípio foi fundamental, 

concomitantemente aos princípios da Precaução
9
 e da Prevenção, para sustentar a decisão do 

Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, afirma Machado: 

 

O princípio usuário-pagador não é uma punição, pois mesmo não existindo qualquer 

ilicitude no comportamento do pagador ele pode ser implementado. Assim, para 

tornar obrigatório o pagamento pelo uso do recurso ou pela sua poluição não há 

                                                           
9
 Importante lembrar que o Princípio da Precaução não possui aplicabilidade no Direito Minerário, razão pela 

qual seu conceito e incidência não foram abordados na parte principiológica da presente obra. 
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necessidade de ser provado que o usuário e o poluidor estão cometendo faltas ou 

infrações. O órgão que pretenda receber o pagamento deve provar o efetivo uso do 

recurso ambiental ou sua poluição. A existência de autorização administrativa para 

poluir, segundo as normas de emissão regularmente fixadas, não isenta o poluidor de 

pagar pela poluição por ele efetuada (MACHADO, 2015, p. 84). 

 

Cabe ressaltar que a novidade trazida pela Lei do SNUC, qual seja, a exigibilidade da 

compensação ambiental por meio da implantação e manutenção das unidades de conservação, 

representou significativo avanço jurídico. Em igual medida, ainda provoca intensos debates 

doutrinários “acerca de sua natureza, incidência e, sobretudo, no que se refere à quantificação 

dos potenciais impactos negativos ao meio ambiente” (PINTO, 2012, p. 30). De todo modo, 

necessário reconhecer que a compensação ambiental é, efetivamente, importante instrumento 

de proteção ambiental e de concretização dos princípios de Direito Ambiental, especialmente 

os princípios do Desenvolvimento Sustentável, da Prevenção e da Precaução e do Poluidor-

Pagador.  
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6 LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (ENTRE A TEORIA E A 

PRÁTICA) 

 

Dada a extrema importância do procedimento de Licenciamento Ambiental, pode-se 

dizer, em conformidade com Trennepohl e Trennepohl (2012), que se consolidou como um 

dos mais eficazes instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente na defesa dos recursos 

naturais e do equilíbrio ecológico, apesar de suas notórias fragilidades. 

Ainda em consonância com estes autores, uma falha sensível do procedimento de 

Licenciamento Ambiental pode ser verificada na delimitação da competência de cada um dos 

entes federados. Não raras vezes, motivados por disputas de poder, em especial quando a 

atuação governamental possa resultar em notoriedade junto à opinião pública, inclusive com 

possíveis ganhos econômicos, determinado órgão público responsável pela realização do 

procedimento de Licenciamento Ambiental se arroga a competência para tal. 

Por outro lado, quando a atuação implicar em notório desgaste político ou de outra 

natureza, o órgão público responsável pelo procedimento procura afastar eventual 

responsabilidade, sob alegação de que existe indefinição de competência. 

Outra falha é apontada por Ribeiro. Segundo o autor, de modo costumeiro, 

problemas detectados em estudos ambientais “têm sua regularização postergada para as fases 

seguintes sob a forma de condicionantes, tornando-se um vício recorrente nas práticas dos 

órgãos ambientais” (2015, p. 20). Em contrapartida, muitas lacunas são regularizadas com 

certa facilidade, enquanto outras são de difícil solução, sem falar, nos termos do autor, nas 

denominadas “demandas oportunistas”.  

Ribeiro ainda aponta que o procedimento de Licenciamento Ambiental é entendido 

como panaceia, por meio do qual se busca “resolver todos os problemas ambientais, 

econômicos e sociais, por meio da inclusão de condicionantes no seu bojo” (2015, p. 21). 

Segundo o autor, este é um erro crasso na gestão ambiental realizada no Brasil.  

Ao reforçar a ideia de que ao Licenciamento Ambiental foi conferido caráter de 

panaceia, Ribeiro (2015) argumenta que esse ato administrativo não possui a estrutura 

necessária para suportar tamanha carga. Segundo este autor: 

 

Em um país como o Brasil, onde a atividade de planejamento apresenta uma grande 

lacuna, instrumentos de gestão ambiental como o zoneamento e a avaliação 

ambiental estratégica deveriam ser priorizados. Estas abordagens mais amplas 

permitiriam orientar os investimentos com menor grau de incerteza e reduziriam as 

inseguranças e temores que proporcionam as análises pontuais, aliviando a carga 

sobre o licenciamento ambiental, para qual, inclusive, não foi desenhado para 

suportar (RIBEIRO, 2015, p. 25).   
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Além do quê, entende o autor que a efetividade do Licenciamento Ambiental 

somente será alcançada depois de um processo de desburocratização, pois a imposição de 

diversas condicionantes, a falta de equipamento e, principalmente, a ausência de pessoal 

preparado nos órgãos ambientais acabam por inviabilizar a eficácia das fiscalizações. É 

possível acrescentar outra razão neste rol: a realização de atos com a mera finalidade de 

causar a sensação de que se oferece concreta proteção ao meio ambiente.  

A título de exemplo, com a finalidade de enfatizar o caráter burocrático e impeditivo 

do Licenciamento Ambiental mencionado na parte introdutória deste capítulo, podemos citar 

algumas situações. 

De acordo com notícia publicada pelo jornal O Tempo
10

em junho de 2015, existem, 

hoje, 2.800 (dois mil e oitocentos) projetos parados na Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de Minas Gerais (SEMAD), os quais aguardam a concessão do licenciamento. Desse 

total, 94 (noventa e quatro) já têm protocolos de intenção assinados e somam investimentos 

da ordem de R$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões de reais), que, se tivessem saído do 

papel, poderiam gerar 25.000 (vinte e cinco mil) empregos diretos.  

Exemplo dos atos de fachada é dado pelo Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG). Este órgão apurou que existem 73 (setenta e três) Unidades de Conservação 

estaduais de proteção integral em Minas Gerais, das quais 426.392,44 ha (quatrocentos e vinte 

e seis mil, trezentos e noventa e dois vírgula quarenta e quatro hectares), de um total de 

605.921,67 ha (seiscentos e cinco mil, novecentos e vinte e um vírgula sessenta e sete 

hectares) de áreas protegidas, não foram ainda desapropriados. Sabe-se, ainda, que 70.38% 

(setenta vírgula trinta e oito por cento) das Unidades de Conservação mineiras existem apenas 

no papel.  

Cumpre salientar que parte dessas Unidades de Conservação acima mencionadas são 

relativas a áreas mineradoras.  

A maioria das cobranças que deveriam partir do órgão ambiental competente (e que 

não o são por inoperância) acabam sendo objetos posteriores de Termos de Ajustamento de 

Condutas – TAC‟s, firmados pelo Ministério Público. Acerca de investigações do MPMG, 

que datam do ano de 2013, existem mais de R$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de 

reais) pendentes de pagamento por empreendimentos diversos só em Minas Gerais.  E ainda, 

naquele ano, existiam 531 processos de compensação ambiental envolvendo grandes 

                                                           
10

 Reportagem Burocracia trava investimento de R$ 40 bilhões em Minas, publicada pelo portal online do 

jornal O Tempo em 17/06/15.      
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empreendimentos, sendo que os mais antigos, com trâmite iniciado em 2004, estão 

aguardando “emissão de ofício solicitando informações para instrução”. Para o MPMG, existe 

flagrante leniência da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

no trato da instrução dos processos de compensação ambiental e arrecadação dos valores 

apurados, o que priva o erário ambiental do recolhimento de centenas de milhões de reais que 

deveriam ser destinados à implantação e gestão das unidades de conservação existentes no 

território mineiro, mormente para a sua regularização fundiária
11

. 

Além da leniência observada, Artigas aponta outro sério equívoco no processo de 

imposição das condicionantes, qual seja, a ausência de previsão legal. Segundo a autora:  

 

Os órgãos ambientais, no decorrer dos processos de licenciamento se deparam com 

impactos negativos não mitigáveis. Quando isso ocorre, costumam, além das 

medidas compensatórias já previstas em lei, impor várias outras obrigações com essa 

finalidade, mas que não tem base legal ou, quando muito, fundam-se em normas 

editadas pela própria Administração Pública (ARTIGAS, 2011, p. 265).   

 

É o caso da Portaria Interministerial 60, de 2015, que disciplina a atuação dos órgãos 

da administração pública federal em processos de Licenciamento Ambiental de competência 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. O 

art. 16 desse diploma é de clareza solar ao determinar que a imposição das condicionantes 

guarde nexo de causalidade com o impacto ambiental apontado nos estudos devidos: 

 

Art. 16. As solicitações ou exigências indicadas nas manifestações dos órgãos e 

entidades envolvidos, nos estudos, planos, programas e condicionantes, deverão 

guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos desenvolvidos para 

o licenciamento da atividade ou do empreendimento, devendo ser acompanhadas de 

justificativa técnica.  

 

A simples leitura do texto da Portaria 60/2015, nos conduz à conclusão de que há 

vinculação entre a previsão do impacto a ser causado pelo empreendimento e a adoção das 

medidas. Desta feita, a exigibilidade das condicionantes impostas pelo órgão ambiental deve 

corresponder ao estudo realizado no procedimento de Licenciamento Ambiental. Por certo, a 

determinação contida na mencionada Portaria, com a reafirmação do vínculo existente entre 

compensação e impacto é desnecessária, uma vez que o próprio conceito de compensação diz 

respeito à “compensação dos impactos”.  

                                                           

11
 Matéria MPMG recomenda à Semad que cobre medidas compensatórias ambientais de empreendedores 

inadimplentes, publicada em 04/11/2013 no portal oficial do MPMG.   
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Contudo, especificamente em relação à mineração, é possível verificar que, somadas 

às falhas anteriormente apontadas, o processo de Licenciamento Ambiental para concessão de 

licenças para instalação, ampliação ou operação do empreendimento, é muitas vezes utilizado 

como moeda de troca. Nessas situações, as condicionantes tornam-se forma de implantar as 

garantias sociais esperadas do Poder Público. Explica-se. 

Diuturnamente a crescente dificuldade do Poder Público de implementar as 

denominadas políticas públicas, muitas vezes com fundamento em dados objetivos (como a 

redução dos níveis de arrecadação fiscal), outras vezes com fundamento na hipotética – e já 

mencionada – cláusula da reserva do possível. Importa ressaltar que não basta a afirmação de 

inexistência de recursos públicos apenas e tão somente, fato que torna a cláusula 

supramencionada hipotética. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, há que se 

comprovar a efetiva inexistência dos recursos (o que faz com que o argumento se torne 

objetivo). 

É costume adotar, nos órgãos ambientais, a postura de apresentar propostas que não 

guardam nenhum nexo de causalidade com o impacto ambiental causado. Assim, os entes 

federados, por intermédio de seus órgãos ambientais, buscam suprir déficits sociais com a 

cobrança decorrente da imposição de condicionantes do licenciamento ambiental. Verifica-se, 

portanto, que a aplicação das medidas mitigadoras e das medidas compensatórias é disfarçada. 

A proteção ambiental, então é travestida em prestação de serviços públicos outros. E como se 

não bastasse, o recurso oriundo da proteção ambiental é investido em infraestrutura sem que 

ocorra, de fato, a adequada prestação do serviço. Tal contexto gera na população a ilusão de 

garantia do direito, enquanto a atividade-fim permanece precária, seja por inoperância ou por 

falta de profissionais. 

Verifica-se, desta forma, constante confusão entre o que significa compensar a 

população atingida pelos impactos ambientais e sociais causados pelo empreendimento e a 

implementação de políticas públicas de responsabilidade do Poder Executivo. 

Não se olvida que a contribuição para melhoria das condições de vida da população 

atingida, de maneira positiva ou não, pelas atividades minerárias deve fazer parte das 

finalidades do empreendimento. Em especial quando ocorre aumento da população flutuante 

pelo início das atividades do empreendimento. 

Situação inversa é a “recompensa” esperada pelo Poder Público quando da concessão 

de autorização de um grande empreendimento. Nestes casos, há um verdadeiro sentido de 

recompensa, em forma de troca de favores ou gratificações. Tal situação, reafirme-se, 

compromete a função das condicionantes, impostas como instrumento de diminuição, ou 
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mesmo evitação, dos efeitos decorrentes de impactos no meio ambiente natural ou artificial. 

Assim, a finalidade desses institutos muitas vezes é distorcida e utilizada como meio de 

barganha para vantagens políticas.  

Por essa razão, o objetivo das condicionantes não deveria afastar-se dos estudos 

ambientais realizados acerca dos impactos previsíveis, para que, efetivamente, não haja 

perdas ambientais qualitativas ou quantitativas. De acordo com Milaré, imprescindível o 

reconhecimento das perdas, a fim de que ocorra real compensação pelos danos ambientais 

causados: 

 

Essas perdas devem ser “pesadas”, ou seja, ponderadas, no sentido de que os 

ecossistemas ou o meio ambiente, no seu conjunto, não sofram diminuição 

quantitativa ou qualitativa dos seus componentes e atributos sem que algo se lhes dê 

em retribuição (MILARÉ, 2014, p.798).  

 

E a possibilidade de adoção de medidas totalmente desvinculadas do seu nexo de 

causalidade remanesce, em face da ausência de critérios legais para sua fixação, ainda que 

haja a determinação do art. 16 da Portaria 60/2015. Inevitável, pois, haver abuso de poder ou 

desvio de finalidade por parte dos órgãos vinculados ao processo de licenciamento. Este é 

exatamente o entendimento de Artigas: 

 

Não há duvidas de que, ao abrir ampla possibilidade de o administrador publico 

exigir medidas compensatórias, a seu exclusivo critério, pode ocorrer abuso de 

poder e desvio de finalidade. Isso quando não forem utilizadas as medidas 

compensatórias como meros instrumentos arrecadatórios, sem qualquer vinculo com 

a proteção ambiental (ARTIGAS, 2011, p.278).   

 

Não é necessário grandioso esforço de raciocínio para compreender que a 

inexistência de limites legais bem definidos quanto à imposição das condicionantes, a sua 

exequibilidade adquire contornos eminentemente discricionários. O empreendedor fica à 

mercê dos órgãos ambientais e, quando carente de estrutura hábil a lhe permitir a negociação, 

termina por ceder aos desmandos do órgão ambiental. Resta-lhe discutir judicialmente a 

oportunidade e a conveniência da medida imposta. Com efeito, a judicialização da imposição 

das condicionantes provoca a procrastinação da emissão das licenças. 

Por conseguinte, o próprio processo de licenciamento ambiental é prejudicado e não 

se realiza da forma como deveria, o que dificulta a obtenção da licença necessária pelo 

empreendedor. Pode-se dizer, inclusive, que ocorre prejuízo ao desenvolvimento econômico e 

social, uma vez limitada a possibilidade de que a realização das atividades traga diversos 

benefícios à população envolvida, como o aumento da produção da renda e do trabalho, 
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fatores estes que permitem acesso a bens, por parte dos cidadãos, bem como a elevação da 

arrecadação de impostos, por parte do Poder Público. Em tese, em momento posterior, esses 

recursos fiscais também seriam empregados em benefício da população, na forma de 

prestação de serviços de saúde, educação e cultura, dentre outros. 

Artigas afirma, em sua crítica ferrenha: 

 

Pode-se constatar, de um lado, a criação de uma obrigação totalmente dissociada de 

uma politica ambiental e desviada do intuito de proteção ambiental e, de outro lado, 

a exigibilidade da exação sem critérios, padrões ou standards mínimos definidos em 

lei, podendo tornar inoperacional a obrigação (ARTIGAS, 2011, p. 277).  

 

Também vale a pena dizer, como se demostrará abaixo, que nem sempre o 

empreendedor é a parte mais frágil desse contexto.   

O distanciamento verificado entre a teoria e a prática é, por certo, inadmissível. 

Conforme pontuamos no início da presente obra, a Avaliação de Impactos Ambientais 

deveria, em qualquer situação na qual a realização de empreendimentos de natureza as mais 

diversas provocasse dano ambiental, seja reduzido ou não, como instrumento para a adoção 

das condicionantes. A AIA permite considerar impactos positivos e negativos causados pela 

atividade não apenas no meio ambiente natural, mas também no meio ambiente artificial. Isto 

porque múltiplos critérios são analisados na definição dos impactos, como, por exemplo, a 

alteração do meio físico, biótico e abiótico. Por isto, ao se adotar a AIA como subsídio para 

adoção das condicionantes, tem-se a possibilidade de oferecer ao meio ambiente natural e 

artificial as garantias constitucional e legalmente previstas, com base em análises técnicas, 

objetivas.  

Nestes termos, o entendimento de Milaré: 

 

A implementação de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente 

degradadora do ambiente deve submeter-se a uma analise e controle prévios. Tal 

análise se faz necessária para se antever os riscos e eventuais impactos ambientais a 

serem prevenidos, corrigidos, mitigados e/ou compensados quando da sua 

instalação, da sua operação e, em casos específicos, do encerramento das atividades 

(MILARÉ, 2014, p.753). 

 

Constata-se, portanto, uma sensível dissonância entre a previsão constitucional, a 

estrutura principiológica subjacente ao Direito Ambiental e a legislação específica de proteção 

do meio ambiente com as situações fáticas do cotidiano relativas ao processo de 

Licenciamento Ambiental. O distanciamento é tão sensível que instituições diversas apontam 

os inúmeros problemas constatados nesse processo. 



102 

6.1 Dados 

 

6.1.1 Estudos sobre o Licenciamento Ambiental 

 

Uma vez apresentados, nos capítulos anteriores, os conceitos necessários à melhor 

compreensão do processo de Licenciamento Ambiental para a implantação de 

empreendimentos causadores de impacto ambiental, especificamente as atividades minerárias, 

é momento de trazer à discussão aspectos práticos relativos à questão. Demonstrar-se-á, no 

presente tópico, os diversos equívocos apontados por instituições distintas, quando da 

concessão da licença ambiental. Importa frisar, desde logo, que tais equívocos são constatados 

tanto na fase administrativa do processo de licenciamento ambiental quanto em uma posterior 

fase, judicial, decorrente do descumprimento de condições impostas, com a consequente 

provocação do Poder Judiciário. 

A discussão entabulada aqui tomará por fundamento os estudos realizados pelas 

seguintes instituições: Confederação Nacional da Indústria – CNI, Ministério Público Federal 

– MPF, Tribunal de Contas da União – TCU e Banco Mundial.  

Necessário se faz esclarecer, desde já, que o Banco Mundial focou seus estudos nos 

equívocos existentes no processo de Licenciamento Ambiental para implantação de 

hidrelétricas. Ainda assim, em razão de haver pontos comuns, tais estudos serão mencionados 

no presente trabalho.   

 

a) Confederação Nacional da Indústria 

 

Para a Confederação Nacional da Indústria – CNI o primeiro aspecto de gargalo da 

proteção ambiental é exatamente a profusão e a heterogeneidade das normas ambientais 

pertinentes. Segundo dados da CNI, a legislação ambiental atualmente conta com mais de 27 

(vinte e sete) mil normas federais e estaduais de meio ambiente. Por óbvio, tal número 

inviabiliza a atividade dos órgãos públicos responsáveis pelo Licenciamento Ambiental, bem 

como das instituições privadas a ele relacionadas. Para esta instituição: 

  

É imprescindível a definição de normas gerais uniformes sobre licenciamento 

ambiental, válidas para todo o país. Somente assim se pode assegurar ambientes 

regulatórios e institucionais mais estáveis, que proporcionem maior segurança 

jurídica e menor burocracia, dentro do projeto de desenvolvimento sustentável A 

autonomia dos entes federativos para estabelecer normas que disciplinem o processo 

de licenciamento ambiental é reconhecida e deve ser preservada (2014, p. 09). 
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Ainda para a CNI, a profusão legislativa gera nefasta competição ambiental entre 

estados e municípios. A União deveria aprimorar e uniformizar conceitos, regras e 

procedimentos entre os órgãos ambientais estaduais, de modo a aprimorar o sistema de 

licenciamento ambiental, bem como facilitar a realização de consultas públicas junto a 

comunidades. Além do quê, a uniformização permitiria ao órgão licenciador colocar foco nas 

atividades de planejamento, monitoramento e fiscalização. Deste modo, o Licenciamento 

Ambiental estaria fundamentado em informações técnicas e científicas de boa qualidade e 

consideraria a diversidade e a heterogeneidade dos empreendimentos e atividades. 

A utilização de instrumentos efetivos de planejamento capazes de efetivamente 

orientar os envolvidos, simplificariam e tornariam mais ágil o processo de licenciamento 

ambiental. Assim, evitar-se-ia que as condicionantes do licenciamento ambiental não 

guardassem relação direta com o estudo de impacto. Outro efeito seria a definição mais clara 

de itens de composição da taxa de licenciamento ambiental. 

 

b) Ministério Público Federal 

 

O Ministério Público Federal, por sua vez, aponta outros equívocos no processo de 

licenciamento ambiental, basicamente relacionados aos Estudos de Impacto Ambiental – EIA 

e ao respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA. O órgão federal, neste 

sentido, constata a realização incorreta do dimensionamento da área de influência, com 

sensíveis reflexos nos custos ambientais finais, na delimitação das medidas mitigadoras e das 

medidas compensatórias e, por fim, na clara definição da competência administrativa e 

judicial relativa à concessão das licenças. 

Segundo o MPF, os estudos carecem de dados primários, sobretudo de análises de 

campo; seguem o cronograma de implantação da obra e não as diretivas ambientais, situação 

que dificulta a fiscalização dos programas propostos e permitem o adiamento de obrigações 

previstas no EIA-RIMA e na LP. Isto quando não ocorre o parcelamento famigerado do EIA-

RIMA e consequentemente das Licenças Ambientais – LP, LI e LO, em trechos, subtrechos e 

módulos. É sabido que o EIA-RIMA parcelado impossibilita a correta avaliação do impacto 

ambiental causado pelo empreendimento. 

Não raras vezes também se verifica a imposição de condicionantes que, na verdade, 

postergam atividades ou, ainda, a expedição de licenças sem o cumprimento das medidas 

mitigadoras e compensatórias impostas. Outras vezes é constatada a prática de corrupção 

passiva e ativa. 
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Inquestionavelmente é constatada atuação contrária à legislação ambiental. Com 

efeito, em razão da atuação extremamente combativa do Ministério Público, há excesso de 

ações civis públicas cujo objeto se refere exatamente às questões supramencionadas. Como 

resultado, há a paralisação de grandes obras.  

Outra situação decorre da morosidade dos órgãos ambientais na análise dos pedidos 

de licenciamento, muitas vezes pela carência da estrutura material e de pessoal. A fim de 

suprir tais carências, o órgão ministerial acaba por substituir o órgão ambiental competente. 

 

c) Tribunal de Contas da União 

 

Ao fiscalizar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – 

IBAMA, o Tribunal de Contas da União constatou que esse órgão carece de normas ou 

padrões específicos, bem como de critérios técnicos e metodológicos para serem adotados no 

processo de licenciamento ambiental federal. Tal contexto dificulta a uniformização e a 

transparência do processo de licenciamento ambiental. Além do quê, inexiste sistema de 

avaliação quantitativa ou qualitativa dos benefícios ambientais, sociais e econômicos 

advindos com o licenciamento ambiental. 

Com efeito, os impactos e riscos ambientais decorrentes das obras licenciadas não 

são avaliados e acompanhados de forma correta. Neste sentido, em razão da ausência de 

controle sistemático, constata-se o comprometimento da efetividade do licenciamento 

ambiental, vez que o objetivo principal é a mitigação dos impactos negativos do 

empreendimento e a potencialização dos impactos positivos. 

 

d) Banco Mundial  

 

Assim como a CNI, o Banco Mundial constatou que a Audiência Pública é um 

instrumento democrático extremamente importante de participação popular. Entretanto, 

habitualmente não alcança seus objetivos, dada sua linguagem técnica, alheia aos membros da 

comunidade. 

O Banco Mundial também constatou a interação inadequada entre os órgãos 

competentes, com o consequente problema no fluxo de informações entre os diferentes órgãos 

envolvidos no processo de licenciamento ambiental. Some-se isto à enorme subjetividade dos 

princípios e critérios adotados no processo, com a interpretação variada de um mesmo 

instrumento. Assim, os princípios e critérios adotados na análise dos impactos, sua magnitude 
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e nas medidas mitigadoras e compensatórias variam caso a caso ou, diga-se de passagem, 

dentro do mesmo caso.  

Exatamente como o Ministério Público Federal, o Banco Mundial entende haver 

baixa qualidade dos EIA-RIMA, excesso de judicialização do conflito ambiental decorrente 

do licenciamento (com a formulação de demanda de obstrução da própria análise do início do 

empreendimento ou de sua continuidade, sem preocupação com a finalidade do licenciamento 

ou a viabilidade da obra). 

Também foi apontada pelo Banco Mundial, assim como pelo MPF, a ausência, no 

órgão ambiental, de infraestrutura adequada de material e de pessoal para o processo de 

licenciamento ambiental. Desta feita, os técnicos são, não raras vezes, obrigados a tratar de 

assuntos alheios a sua especialidade, notadamente na área social. Além disso, constante 

rotatividade dos membros da equipe pode levar a enfatizar tópicos distintos daqueles 

abordados anteriormente. 

Por fim, o estudo realizado pelo Banco Mundial aponta a motivação político-

ideológica na busca de tutela judicial. Por esta razão, questionamentos técnicos muito 

específicos são apresentados sem a devida discussão teórico-científica a ser realizada na fase 

pericial. 

Os equívocos constatados podem ser resumidos de acordo com o gráfico abaixo: 

 

Figura 2 Principais problemas enfrentados no processo de licenciamento no Brasil

 

Fonte: CNI 
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Também o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID apresenta os 

obstáculos existentes no processo de Licenciamento Ambiental: 

 

 Tabela 11 Obstáculos que emergem no processo de licenciamento 

Obstáculos    Comentários 

 

 

 

 

 

Incertezas associadas ao processo de licenciamento ambiental 

 Fator de risco significativo 

 Inibidor de investimentos 

 Engajamento da população orientada 

por grupos de pressão 

 Ausência de padrões e critérios 

ambientais 

 Avaliação ambiental extrapola o escopo, 

abrangendo questões macroambientais e 

sociais 

 Questão fundiária  

 Autogoverno das comunidades 

indígenas 

 

 

 

 

Coordenação entre os diferentes níveis e agências de governo  

 Falta coordenação entra os diferentes 

níveis de governo e as agências 

 Estabelecer essa coordenação é o maior 

desafio atual 

 O Acordo de Harmonização Ambiental 

muito tem ajudado na superação do 

problema 

 Em 2005, foi editada Lei de Avaliação 

Ambiental – Coordenador Federal de 

Avaliação Ambiental, objetivando 

aumentar o nível de cooperação.  

 

 

 

 

 

                     Outros obstáculos 

 Tendências de aumentar a 

responsabilidade legal e as obrigações do 

governo federal e de seus funcionários  

 Ações populares no Judiciário 

 Responsabilidade legal e até 

criminalização dos proponentes do projeto 

em relação ao cumprimento das exigências 

e na implementação de medidas. 

 Aumento do conteúdo dos EIAs 

 Maior importância dada à participação 

pública e comunitária  

 Ausência de políticas e programas 

solidamente elaborados, coerentes e 

publicamente aceitos. 

 

Fonte: FERREIRA; FIORILLO; MORITA (2011) 

 

É sensível, pois, a dissonância existente entre o arcabouço legislativo e doutrinário e 

a prática da concessão da Licença Ambiental. De fato, constata-se que o discurso legal e a 

prática cotidiana trilham caminhos bem diversos. Pode-se dizer de uma verdadeira 

ineficiência do processo de licenciamento ambiental no que tange a sua finalidade precípua, 

qual seja a redução dos impactos ambientais. 
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Semelhante ineficiência se vislumbra no processo de imposição da compensação 

ambiental, vez que deveria decorrer da correção dos estudos de impacto ambiental. Conforme 

já se demostrou às escâncaras na presente obra, impossível que haja qualidade na imposição 

sem que haja qualidade nos estudos.  

A Portaria NDEG 128, de 10 de setembro de 2004, que dispõe sobre o depósito em 

conta específica do IEF, dos recursos advindos da compensação ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, vale a pena reproduzir à totalidade a 

referida Portaria: 

 

Portaria NDEG 128, de 10 de setembro de 2004.  

O Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei Estadual n.º 12.582, de 17 de julho de 1997, com base na Lei n.º 

2.606, de 5 de janeiro de 1962, alterada pela Lei nº 8.666, de 21 de setembro de 

1984 e a Lei nº 10.850, de 4 de agosto de 1992, Lei Delegada nº 79, de 29 de janeiro 

de 2003, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 9985 de 18 de julho de 2000, 

Decreto Federal nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 e art. 7º do Decreto Estadual nº 

43.799 de 30 de abril de 2004  

Resolve:  

Art 1º - Estabelecer procedimentos para o depósito dos recursos advindos da 

compensação ambiental de que trata a Lei Federal 9985/00.  

Art. 2º - Esta Portaria disciplina apenas os recursos advindos da compensação 

ambiental.  

Art. 3º - São considerados recursos advindos da compensação ambiental, aqueles 

devidos por empreendimentos de significativo impacto ambiental, enquadrados no 

artigo 36 da Lei Federal 9985/00 e previamente aprovados pela Câmara de Proteção 

a Biodiversidade - CPB do COPAM.  

Art. 4º - Os créditos referentes à compensação ambiental, gerados através de 

licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, serão pagos 

conforme estabelecido em Termo de Compromisso entre empreendedor e IEF, 

preferencialmente em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

mesmo.  

Parágrafo Único: O Termo de Compromisso será assinado após a aprovação da 

compensação ambiental pela CPB-COPAM.  

Art. 5º - Os créditos constantes desta Portaria, quando vencidos, terão seus valores 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das 

penalidades constantes do Termo de Compromisso.  

Art.6º - O pagamento referente à compensação ambiental será efetuado através de 

Guia de Recolhimento (GR), expedida pela GERARC do IEF/sede, que deverá ser 

solicitada pelo empreendedor, após a assinatura do Termo de Compromisso.  

Art. 7º- O depósito em parcela única será efetuado na conta arrecadadora do IEF nº 

59.984-9, agência 3380, Banco ITAÚ 341 que, posteriormente, será repassada à 

conta interna e específica para compensação ambiental.  

Parágrafo Único: O código da receita que deverá constar na Guia de Recolhimento 

(GR) é o 2007, conforme publicação no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 

23/07/2004.  

Art. 8º - Os débitos não pagos, após o vencimento do prazo concedido no artigo 4º, 

devem ser enviados à Procuradoria Geral do IEF - PROGE, para providências legais.  

Parágrafo único: Até a data de ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, poderá o 

IEF receber e dar quitação ao débito, por iniciativa do devedor.  
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Contudo, mesmo com uma conta exclusiva para o recebimento dos valores advindos 

da Compensação Ambiental, o recurso não utilizado adequadamente acaba por cair em conta 

única do Tesouro Estadual. E esta situação não é exclusiva do Estado de Minas Gerais. Veja-

se a situação do Ministério do Meio Ambiente descrita por Faria:  

 

Para garantir a efetiva aplicação dos recursos da Compensação Ambiental em sua 

finalidade, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)/Ibama lançaram mão de um 

artifício. O montante arrecadado como Compensação Ambiental não entra na conta 

única dos Tesouros federal, estadual ou municipal, sendo diretamente utilizado 

dentro das UC. Em 2005, o Fundo Nacional de Compensação Ambiental (FNCA) 

foi criado pelo MMA, juntamente com a Caixa Econômica Federal (CEF). Esse 

fundo recebe os montantes oriundos da aplicação do mecanismo da Compensação 

Ambiental, destinados a investimentos na recuperação e consolidação de áreas 

protegidas; Esse mecanismo vem sendo sustentado pela negociação direta com o 

empreendedor – evitando a entrada dos recursos no caixa único do Tesouro. Isso é 

feito com base em dois fundamentos. O primeiro deles é que a medida 

compensatória deve se efetivar no âmbito dos procedimentos relativos ao processo 

de licenciamento ambiental. O segundo é o estabelecimento de fluxos e 

procedimentos que possibilitem ao empreendedor o eficaz cumprimento das 

medidas recomendadas (FARIA, 2008, p. 18). 

 

Essencial que haja a responsabilização dos gestores públicos quando os recursos da 

Compensação Ambiental deixarem de ser efetivamente aplicados para os objetivos da Lei do 

SNUC. Para que tais desvios fossem evitados, o ideal seria que o cumprimento da 

Compensação Ambiental se desse, como permite a lei, com a imposição da obrigação de 

fazer, dessa maneira o empreendedor investiria diretamente nas unidades de conservação, sem 

repasse pecuniário ao Estado.  

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG constatou a 

discrepância entre os valores arrecadados a título de compensação ambiental daqueles 

destinados à regularização fundiária. 

De acordo com a análise aos estudos do TCE/MG realizada por Costa e Moreira:  

 

No período de 2005 a 2011 apenas 11 unidades foram contempladas com 

regularização, equivalendo a 11.569,25 hectares, (onze mil quinhentos e sessenta e 

nove vírgula vinte e cinco), e apenas 3,77%, (três vírgula setenta e sete por cento), 

da área total dos parques a ser regularizada, com gasto de R$ 22.509.949,77 (vinte e 

dois milhões, quinhentos e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e 

sete centavos) (COSTA; MOREIRA, , p. 118). 

 

Como se não bastasse, no mesmo período, os recursos arrecadados com a 

compensação ambiental somaram R$ 53.070.844,57 (cinquenta e três milhões, setenta mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Significa dizer que apenas 



109 

42% (quarenta e dois por cento) do percentual de recursos da compensação foram utilizados 

com a regularização fundiária (COSTA; MOREIRA, 2014, p. 118). 

Ao final da auditoria, o próprio TCE/MG expediu diversas recomendações para a 

Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG/MG, Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de Minas Gerais – SEMAD/MG e Instituto Estadual de 

Florestas de Minas Gerais – IEF/MG, nas quais se destacam medidas muito primárias, haja 

vista a obrigatoriedade de sua implantação já quando definidas as Unidades de Conservação, 

tais como estabelecimento de critérios objetivos para distribuição dos recursos financeiros a 

elas destinados, bem como o planejamento de ações com a finalidade de promover a avaliação 

e o monitoramento dessas áreas. 

Também o Plenário do Tribunal de Contas da União constatou, conforme se 

depreende da leitura do Acórdão nº 1.853/2013, prolatado em 17 de julho de 2013, no 

processo nº 014.292/2012-9, graves problemas orçamentários na gestão das unidades de 

conservação. Em conformidade com Siqueira: 

 

De maneira absurda, constatou-se, referente ao exercício de 2009, que as unidades 

de conservação federais receberam somente R$ 913.000,00 (novecentos e treze mil 

reais), quando, na verdade, seriam necessários R$ 543.200.000,00 (quinhentos e 

quarenta e três milhões e duzentos mil reais), para a administração e outros R$ 

611.000.000,00 (seiscentos e onze milhões de reais) de investimentos em 

infraestrutura e planejamento (SIQUEIRA, 2014, p. 201). 

 

Ainda no ano de 2013, a inadequação da imposição da compensação ambiental levou 

o Ministério Público do Estado de Minas Gerais a elaborar a Recomendação Ministerial 

dirigida à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento – SEMAD, para a 

adoção das providências administrativas cabíveis para a correta instrução dos processos de 

compensação ambiental em trâmite. O órgão, neste mesmo documento, recomendou que se 

procedesse à cobrança e arrecadação dos valores apurados junto aos empreendimentos que, 

mesmo sem efetuar a compensação prevista no art. 36 da Lei do SNUC, estavam licenciados e 

em pleno funcionamento. Por fim, que fossem aplicados os recursos nas Unidades de 

Conservação. 

A Recomendação Ministerial foi fruto da representação feita por membro do 

Conselho de Política Ambiental ao MPMG, com a informação de que o Estado de Minas 

Gerais adotaria a postura de contingenciamento dos recursos financeiros arrecadados, com a 

consequente não aplicação para o atendimento da finalidade legal.  
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Considerando que a solução extrajudicial para a questão não foi acatada pelo Poder 

Executivo Estadual, seja em relação às recomendações expedidas pelo TCE/MG, seja em 

relação às recomendações expedidas pelo MPMG, alternativa não houve senão o ajuizamento 

de Ação Civil Pública – ACP contra o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). O objeto da mencionada ação foi a condenação das partes rés ao cumprimento 

do que determina a Lei do SNUC, consistente na destinação dos quase R$ 200.000.000,00 

(duzentos milhões de reais) provenientes das arrecadações para a compensação ambiental, 

através da implantação e manutenção das Unidades de Conservação.  

Além do desvio de finalidade, constatou-se que o Estado de Minas Gerais e o 

Instituto Estadual de Floresta – IEF realizam a expedição irregular de certidão negativa de 

débito financeiro de natureza ambiental a pessoas físicas e jurídicas responsáveis por 

empreendimentos que não pagaram a compensação ambiental devida. Em função disto, o 

MPMG requereu, em sede de preliminares, a concessão de medida liminar consistente no 

bloqueio do montante arrecadado a título de compensação ambiental. Também foi requerida a 

divulgação nos respectivos sítios oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação completa de 

todos os processos de apuração e cobrança de medidas compensatórias previstas na Lei do 

SNUC em tramitação; a instauração de processos administrativos com a finalidade de se 

promover a suspensão das licenças ambientais de todos os empreendimentos que estivessem 

inadimplentes e a abstenção da concessão de certidão negativa de débito financeiro de 

natureza ambiental, além de colocar em votação processos para renovação ou concessão de 

licenças ou autorizações ambientais de qualquer natureza de empreendimentos ainda 

inadimplentes. 

A decisão proferida pela 7ª (sétima) Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG), no dia 06 de outubro de 2015, em sede de Agravo de Instrumento determinou 

ao Estado de Minas Gerais a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de um plano de 

ação relativo aos processos administrativos relativos de implantação das Unidades de 

Conservação Estaduais. De acordo com a decisão, os cronogramas, as metas e as referências 

orçamentárias deverão ser publicados nos portais eletrônicos para ampla divulgação. Em 

nosso entendimento, a decisão resolve apenas parcialmente a questão, pois os planos já 

deveriam estar prontos desde a implantação das Unidades de Conservação e o valor 

contingenciado pelos cofres públicos deveria imediatamente ser investido para atender as 
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necessidades mais básicas dessas unidades, vez que o valor certamente será suficiente apenas 

para ações mais emergenciais.
12

 

Infelizmente a supramencionada ação proposta pelo MPMG não se refere a um caso 

isolado. Ao contrário, de maneira habitual, licenças são expedidas pelos órgãos públicos de 

maneira irresponsável, grandes empreendimentos minerários descumprem as condicionantes 

impostas e, muitas vezes, o Poder Judiciário é omisso quanto à tomada de decisões mais 

favoráveis ao meio ambiente. 

 

6.2 Análises jurisprudenciais 

 

a) CASO I
13

 

 

Neste caso, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, com pedido de 

antecipação de tutela, devido à poluição por metais pesados pela mineração da Vale/SA no 

Rio Catete, o que vinha prejudicando aldeias indígenas dependentes dos recursos deste rio. 

Além da Vale S/A – Mineração Onça Puma, a ação também foi impetrada em face do Estado 

do Pará e Fundação Nacional do Índio, por omissão na expedição da Licença Ambiental. O 

Juízo Federal da Subseção Judiciária de Redenção/PA antecipou a tutela, determinando que a 

Vale S/A depositasse mensalmente para cada comunidade indígena atingida, valor 

correspondente ao dobro do Bolsa Família de 2015, para cada integrante de cada comunidade, 

independentemente da idade.  

O agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal, sob o n.º 

0042106-84.2015.4.01.0000, foi deferido, a pedido de antecipação da tutela recursal para 

suspender as atividades de mineração no empreendimento descrito nos autos, até que fosse 

comprovada a implementação das medidas compensatórias para as comunidades indígenas.  

Inconformada, Vale S/A impetrou mandado de segurança contra ato do relator do 

agravo de instrumento n.º 0042106-84.2015.4.01.0000, alegando ilegalidade na decisão que 

antecipou os efeitos da tutela recursal, porque, o pedido de paralisação da mineração ou da 

                                                           
12

 As informações acima foram retiradas do portal de notícias do Ministério Público de Minas Gerais. 
13

 Suspensão de Segurança nº 2.796 - PA (2015/02361460) 

Relator: Ministro Francisco Falcão 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requeridos: Vale S/A (Mineração Onça Puma); 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  

Estado do Pará 
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compensação financeira eram alternativos na petição inicial da ação civil pública, e 

monocraticamente cumulou-se os pedidos.  

Sequencialmente a empresa apresentou agravos regimentais contra a decisão que 

suspendeu os efeitos da medida liminar deferida no bojo do Mandado de Segurança, sob 

alegação de que, o empreendimento Onça Puma, desde o início do processo de licenciamento, 

observou as diretrizes impostas pelos órgãos técnicos competentes, com foco na proteção do 

meio ambiente e das comunidades indígenas. O Empreendimento Mineração Onça Puma, 

contudo é base econômica no município de Ourilândia do Norte/PA, e responsável pela 

geração de 850 (oitocentos e cinquenta) empregos diretos e aproximadamente 11.000 (onze 

mil) empregos indiretos. Ademais, a dependência do município acerca da arrecadação de 

impostos recolhidos pela atividade, prejudicaria ainda mais aquela comunidade. Por tais 

razões, a determinação para a paralisação imediata e total das atividades do empreendimento, 

sem observar as cautelas devidas, certamente acarretaria em caos social na região.  

Por tais razões, é fundamental, no momento da concessão das licenças ambientais, 

que o órgão responsável implemente as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias 

devidas, para que as atividades minerárias, economicamente fundamentais, não se tornem 

caos ambiental.  

Contudo, com base nos princípios da prevenção e da precaução e observando a 

primazia da proteção ao meio ambiente, diante de atividades potencialmente poluidoras, o 

julgamento se deu em conformidade com as informações ministeriais de que a atividade não 

estava cumprindo as condicionantes impostas. Determinou-se que a compensação econômica 

imputada à empresa agravante fosse depositada em conta judicial bloqueada, até o momento 

em que permanecer em vigor a decisão suspensiva proferida nos presentes autos, no dia 04 de 

novembro de 2015.  

No caso em tela, o pedido formulado pela mineradora Vale S/A foi julgado 

parcialmente procedente, vez que o pagamento da referida compensação econômica imputada 

à sociedade empresária deveria ser depositada em conta judicial bloqueada e não diretamente 

aos órgãos ambientais, posto que o valor era objeto de questionamento pela sociedade 

empresária. Segundo informações ministeriais, também não havia mitigação dos danos 

ambientais com o cumprimento das condicionantes impostas. 

Ainda de acordo com as informações constantes da decisão monocrática, constatou-

se que embora as condicionantes impostas não fossem devidamente cumpridas, o órgão 

ambiental responsável concedeu a licença ambiental. Desta feita, além das condicionantes 

descumpridas, a sociedade empresária também causou dano ambiental passível de 
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responsabilidade, qual seja a poluição do Rio Cateté, de importância vital para algumas tribos 

locais e para a biota como um todo.  

Em nosso entendimento, a responsabilidade não pode ser atribuída apenas à 

sociedade empresária, que, diga-se de passagem, tem o dever de realizar auditoria ambiental. 

De clareza solar, que o órgão expedidor da licença é igualmente responsável, haja vista não 

ter agido favoravelmente ao ambiente.  

 

b)  CASO II
14

 

 

Trata-se de Agravo, interposto pela VALE S/A, em face de decisão que inadmitiu 

Recurso Especial, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo, assim ementado: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - PRELIMINAR - 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - REGULARIDADE FORMAL - 

REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 

- ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 23, INCS. VI E VII, DA CF/88 - ART. 143, DA LEI 

MUNICIPAL Nº 4.438/1997, C/C ART. 17, XXVIII, DO DECRETO MUNICIPAL 

Nº 10.023/1997 - PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO 

DE CONDICIONANTE RC 05 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 059/2001 - 

LEGALIDADE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - 

PROPORCIONALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.  

 

Neste caso a empresa VALE S/A, operadora do Porto de Tubarão para escoamento 

da produção de minério, em Vitória/ES, questiona a multa aplicada pelo citado município, 

uma vez que a licença foi expedida pela Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo, por 

envolver mais de um município.  

Contudo, a obrigação de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, 

conforme o art. 225 da CRFB/88, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (art. 23 VI e VII, da CRFB/88), cabendo a cada um destes entes 

federados, legislar, licenciar e fiscalizar sempre em favor do meio ambiente. Conforme a 

Ministra relatora,  

 

[...] a competência do Ente Estadual não exclui a competência do Município de 

Vitória. O fato da infração cometida corresponder à atividade já licenciada pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEAMA, atual IEMA), nada obsta o 

exercício do poder de polícia pelo Órgão Municipal, dentro do espaço geográfico do 

                                                           
14

 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 711.643 - ES (2015/0113260-9) 

RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 

AGRAVANTE: VALE S.A 

ADVOGADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES E OUTRO(S) 

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

PROCURADOR: PATRÍCIA MARQUES GAZOLA E OUTRO(S) 
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Município de Vitória (interesse local), conforme determina a norma constitucional. 

O fato de o estabelecimento fiscalizado abranger área territorial de dois Municípios 

não infirma a possibilidade de o Município afetado pelo desenvolvimento de 

atividade com elevado potencial poluidor, praticada em desacordo com 

condicionantes dantes estabelecidas, valer-se do respectivo poder de polícia. 

 

A Relatora ainda, não considerou o valor da multa fixada excessiva, considerando a 

grande capacidade financeira da ofensora e a seu posicionamento nos mercados nacional e 

internacional, aliada a extensão dos danos ambientais por ela ocasionados, considerados 

gravíssimos, o descumprimento de condicionantes e o fato de recair em desfavor da apelante 

reiteradas violações à legislação ambiental, “eis que é de senso comum que a reincidência é 

uma circunstância agravante da pena, seja na esfera penal, seja na esfera administrativa”. E 

continua: 

 

[...] o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar a apreciar a 

legalidade do ato praticado, bem como a observância dos princípios constitucionais. 

E na hipótese, o valor da multa arbitrada não viola os princípios constitucionais da 

proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório, da ampla defesa e da 

legalidade, deste modo, revela-se impossível o desfazimento da multa aplicada no 

caso concreto ou a redução do seu valor, eis que foge dos limites do controle judicial 

dos atos administrativos, impostos pelo princípio constitucional da separação dos 

poderes. 08. É certo que a Vale S.A. ocupa um lugar de destaque na economia do 

Estado, bem como na geração de emprego, todavia, isso não ilide a responsabilidade 

da empresa em buscar a todo custo diminuir o índice de poluição atmosférica, ou 

pelo menos, cumprir com os padrões estabelecidos na legislação, através de 

tecnologia capaz de aprisionar o pó preto no Porto de Tubarão. Deste modo, se a 

apelante não cumpre com o seu dever constitucional, correta a atuação do Município 

de Vitória ao exercer o seu poder de polícia ambiental. 09. Recurso desprovido"  

 

 No nosso entendimento, este julgamento foi sensato, ao passo que considerou a 

competência integrada dos entes federados e julgou procedente a multa aplicada pelo 

município de Vitória/ES, embora a licença tenha sido concedida pelo órgão estadual, sem 

observar o cumprimento das condicionantes e sem fiscalizar o empreendimento.  

 

c) CASO III
15
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 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 643.856 - MG (2014/0344975-0) 

RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

AGRAVANTE: MINERAÇÃO VILAS BOAS LTDA 

ADVOGADO: VALENTIM CALENZANI 

CRISTIANE RAQUEL SIMAS CALENZANI 

AGRAVADO: FUNDAÇO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM 

PROCURADO: RICARDO SILVA VIANA JUNIOR E OUTRO(S) 
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Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto (art. 105, 

III, "a", da Constituição) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 235, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADE MINERADORA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONDICIONANTES IMPOSTAS – 

DESCUMPRIMENTO. AUTUAÇÃO DA EMPRESA, COM SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES E MULTA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - 

MATÉRIA DE ORDEM TÉCNICA - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO 

ÔNUS PROBATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.  

 

No caso em tela, mais uma vez a inoperância do órgão ambiental, na atividade de 

fiscalização de empresa mineradora que, uma vez licenciada, descumpre condicionantes 

impostas, que provavelmente deveriam ter sido cumpridas antes da concessão da licença 

ambiental.  

Não se deve, entretanto, inocentar a mineradora que sabendo da sua obrigação de 

cumprir as condicionantes, apenas se manifesta em razão da suspenção da licença ambiental 

para minerar. A parte autora apenas deveria demonstrar o devido cumprimento das 

condicionantes questionadas, mas quedou-se omissa. 

Contudo, a empresa alega a violação dos princípios do devido processo legal, pois a 

ela não foi dada a oportunidade de se defender e dos princípios da legalidade e da eficiência, 

pois o órgão ambiental demorou dois anos e meio para se manifestar. O Relator entendeu que: 

 

[...] ao suspender uma atividade econômica legalmente instalada e licenciada, sem a 

instalação do devido processo legal; ao suspender uma atividade econômica sem dar 

ao empreendedor a possibilidade de se defender, apresentando o contraditório, isso 

demonstra sim uma ineficiência do órgão ambiental, o que fere em cheio o artigo 5º 

inciso LV e o artigo 37 da Constituição Federal. 

 

Foi determinada a conversão do Agravo em Recurso Especial para melhor exame da 

controvérsia.  

 

d)  CASO V
16

 

 

                                                           
16

 RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.974 - DF (2012/0073494-7) 

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RECORRIDO: VALTER MUCHAGATA E OUTRO 

REPR. POR: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADOR: CAROLINA AUGUSTA MENDONÇA RODRIGUES E OUTRO(S) 

INTERES.   : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO SEM PRÉVIO CUMPRIMENTO 

DE CONDICIONANTES IMPOSTAS EM LICENÇA DE OPERAÇÃO. (I) 

OFENSA AO ART. 535, II DO CPC. INOCORRÊNCIA. (II) INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO DOLOSO NA CONDUTA DOS AGENTES 

PÚBLICOS QUE JUSTIFIQUE O AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 

11 DA LEI 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL interpõe Recurso Especial, lastreado na alínea a do inciso III do art. 105 

da CF/88, contra acórdão de fls. 1458/1464, ementado nos seguintes termos: 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ARTS. 11 DA LEI 8492/1.992. MA-FÉ E DOLO NÃO 

CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.  

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DAS 

EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE. DESNECESSIDADE DE CULPA, MÁ-

FÉ OU DOLO. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO.  

 

Neste caso, os agentes públicos, ocupantes de cargo no IBAMA, ignoraram o dever 

de agir conforme determina a lei e concederam licença de operação ao empreendimento UHE 

Corumbá IV, mesmo com o descumprimento reiterado das condicionantes previamente 

fixadas na Licença de Instalação. 

O Ministério Público Federal - MPF, aponta no mérito da inicial, que a ofensa dos 

agentes foi ao meio ambiente, pois a “a expedição, pelos recorridos, de licença de operação a 

empreendimento, desconsiderando-se o descumprimento, pela licenciada, de obrigações 

assumidas, configura ato atentatório à política ambiental adotada no Brasil e ofende o dever 

de legalidade dos Agentes Públicos”. 

O entendimento do MPF é que no caso houve dolo, considerando que os agentes 

tinham pleno conhecimento do descumprimento das condicionantes estabelecidas para a 

concessão da Licença de Operação. A sentença assim foi prolatada: 

 

[...] O autor alega, em síntese, que os réus concederam Licença de Operação sem 

que houvesse o cumprimento prévio de condicionantes impostas na Licença de 

Instalação, fato que, no seu entender, consubstancia ato de improbidade 

administrativa, na medida em que a concessão da licença é ato vinculado, "pois há 

prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da 

Administração: ou o empreendedor cumpre as condicionantes impostas nas licenças 

anteriores e deve-lhe ser concedida a licença de Operação ou ele não cumpre e a 

concessão desta não se mostra viável" (fl. 15) (fls. 1360).23.  O Juízo Sentenciante 

absolveu os recorridos do ato de improbidade que lhes fora imputado, 

fundamentando sua conclusão na ausência de dolo por parte dos Agentes públicos, 

com esteio nos seguintes fatos: (i) as provas colacionadas aos autos não permitem 

vislumbrar sequer indício de má-fé dos réus quanto à concessão do licenciamento 

ambiental questionado; (ii) o MPF deixou de considerar ponto elementar da 

demanda, consistente na existência de decisão judicial que determinou o enchimento 

do reservatório, fato este que exigiu a concessão da Licença de Operação, como 

mecanismo de controle dos danos ambientais causados pelo enchimento prematuro 
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do reservatório; (iii) o próprio MP reconheceu que os maiores danos ao meio físico 

advieram do enchimento do reservatório, e que prova testemunhal assegurou que a 

concessão de licença foi indiferente à vegetação, uma vez que o pacto ambiental já 

tinha ocorrido; (iv) prova documental comprova que o IBAMA adotou todo o 

procedimento necessário para tentar minorar os danos ambientais decorrentes do 

enchimento do reservatório, o que foi corroborado por prova oral; (v) o interesse 

público pode relativizar o cumprimento de determinada norma ambiental, de 

maneira que o Administrador deve levar em consideração os benefícios que o 

empreendimento trará para a comunidade. 24.  O Tribunal de origem, em grau de 

Apelação, manteve a absolvição dos recorridos, ratificando a ausência de conduta 

dolosa por parte dos réus, registrando, nessa seara, que o enchimento do lago, em 

decorrência de determinação judicial, reclamava do IBAMA celeridade nas demais 

deliberações. 25.  Pois bem. 26.  Sabe-se que, para a configuração do ato de 

improbidade, há necessidade de haver o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) 

conduta ilícita; (b) improbidade do ato, configurada pela tipicidade do 

comportamento, ajustado a algum dos arts. 9o., 10 ou 11 da LIA; (c) elemento 

volitivo, consubstanciado no dolo específico de cometer a ilicitude e causar prejuízo 

ao Erário admitindo-se, excepcionalmente, a modalidade culposa no art. 10; (d) 

enriquecimento ilícito do Agente (art. 9o. da Lei 8.429/92) ou dano efetivo ao ente 

estatal (art. 10 da LIA), sendo ambos dispensados de comprovação, caso a conduta 

seja enquadrada no art. 11 da Lei mencionada, que exige tão somente ofensa aos 

princípios da Administração Pública. 27.  Nesse aspecto, quanto ao amoldamento da 

conduta dos recorridos no art. 11 da LIA, registra-se que o Tribunal de origem 

consignou expressamente a inexistência de dolo ou má-fé na conduta dos Agentes, o 

que torna inviável a condenação dos recorridos no tipo ímprobo ora em exame, que 

exige a comprovação cabal do dolo para a configuração da conduta típica, conforme 

jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INCISO VI, 

DA LEI Nº 8429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. DOLO NÃO 

DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.   O prequestionamento não exige que haja 

menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, 

entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e 

decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do 

prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. 2.  A 

jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a apresentação tardia da 

prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no 

referido dispositivo legal ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

lo") somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse 

sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 409.732/DF, 2a. Turma, Rel. 

Min. Og Fernandes, DJe de 16.12.2013; AgRg no REsp 1.295.240/PI, 1a. Turma, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2013; AgRg no REsp 1.382.436/RN, 2a. 

Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 30.8.2013; AgRg no REsp 

1.287.027/GO, 1a. Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 21.9.2012. 3.   

No presente caso, o Tribunal a quo, ao analisar a conduta do agente, consignou 

expressamente que não houve má fé por parte do agente público, não tendo sido 

demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou 

qualquer violação aos princípios da Administração Pública. A reversão do 

entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede 

de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

regimental não provido (AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 14.05.2014). 28.  E assim é, porque, em sede de 

Recurso Especial, pugna o membro do Parquet pela condenação dos recorridos por 

ato de improbidade, por entender que os Agentes Públicos agiram com dolo porque 

possuíam inteiro conhecimento da situação ilegal e, por isso, devem ser condenados 

pelo ato de improbidade. 29.  Observa-se, contudo, que o pleito recursal ministerial 

não apontou fatos e questões jurídicas enunciadas nas decisões das instâncias 
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ordinárias cuja revaloração e interpretação alterassem a conclusão esposada nos 

julgados. 30.  Assim, mostra-se insuficiente, nessa seara, a mera descrição do ato 

apontado como irregular para alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de 

origem acerca do dolo na conduta dos Agentes, conforme almejado pela parte 

recorrente. 31.  Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial.  

  

Desnecessário dizer que, por força do disposto no § 6º, do art. 37, da CRFB/88, as 

pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Portanto como é sobejamente conhecido, a responsabilidade civil do 

Estado é objetiva. A controvérsia subsiste somente quanto à natureza jurídica da 

responsabilidade: se subsidiária ou se solidária. Doutrina e jurisprudência majoritárias 

entendem que se trata de responsabilidade solidária. Este, inclusive, é o entendimento 

esposado pela 1ª Turma do STJ. Vejamos:  

 

O ente público que concedeu licença para a exploração de atividade econômica em 

zona ambiental, sem as exigências legais, responde solidariamente com o infrator 

pelos danos produzidos (STJ 1ª turma REsp nº 997.538/RN. Rel. José Delgado; 

Resp 771.619/RR. Rel . Min. Denise Arruda; 2ª Turma. Ag-AgRg n. 973.577/SP. 

Rel. Min. Mauro Campbell; Resp.529.027/SC. Rel Humberto Martins.  

 

Ainda que assim o seja, nota-se que a jurisprudência é vacilante a respeito do 

assunto. Em regra, por se tratar de responsabilidade objetiva, prescinde-se do elemento 

objetivo, qual seja, a culpa ou o dolo. Entretanto, há quem insista em perquirir a presença do 

elemento anímico para configuração da responsabilidade civil estatal. Neste sentido, afirma 

Sampaio:  

 

o caráter solidário e objetivo da responsabilidade, associado à tarefa constitucional 

imposta comumente a todos os entes federados de proteção ambiental (art. 23, VI), 

atrai para o polo passivo da obrigação de reparar, o poder público eventualmente 

omisso. Certo, a omissão pode significar forma de culpa. Todavia, não se ingressa 

no mérito de saber se houve diligência razoável por parte dos órgãos do Estado, 

ainda que a jurisprudência, ao admitir a premissa do vínculo solidário e objetivo 

estatal, pareça vacilante em seus fundamentos (SAMPAIO, 2010, p. 168).  

 

O autor aponta que “o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não tem 

sido levado seriamente em conta pelos sistemas jurídicos, embora tenha grande apelo 

retórico” (2010, p. 173). Ou seja, por vezes o meio ambiente deixa de ser tratado como direito 

fundamental e passa a ser tratado como objeto de questões processuais, com sobrepujança dos 

valores e princípios ínsitos à relação processual. Como se não bastasse, em detrimento aos 

aspectos que lhes são inerentes, dada sua natureza de direito fundamental é, inúmeras vezes, 
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encarado apenas como entrave ao desenvolvimento econômico, entendimento este que parece 

autorizar a flexibilização das regras ambientais protetivas pelos órgãos responsáveis. Até 

mesmo decisões judiciais, em muitas situações, têm “sucumbido ao império do poder 

econômico e do crescimento a qualquer custo” (Sampaio, 2010, p. 168). 

Por certo, inadmissível a prevalência de interesses outros sobre aqueles que 

sedimentam todas as regras e princípios referentes ao Direito Ambiental. Como direito 

fundamental e, com base no decantado caput, do art. 225 da CRFB/88, em especial, o 

endurecimento das medidas, particularmente das condicionantes impostas, bem como da 

postura adotada pelos órgãos públicos responsáveis pela concessão do licenciamento 

ambiental, é providência que clama urgência. 

 

6.3 Sugestões para o Licenciamento Ambiental Minerário 

 

Nestes termos, os limites alcançados pela pesquisa que fundamentou a presente obra, 

permite-nos apontar algumas sugestões aptas a melhorar o processo de concessão de 

Licenciamento Ambiental. Isto para que o discurso subjacente ao Direito Ambiental atinja, 

efetivamente, seu fim maior: a preservação da espécie humana. Seguem as sugestões baseadas 

nos estudos apresentados pelas diversas instituições e acima elencados. 

O primeiro passo, sem sombra de dúvida, é a unificação das regras gerais para o 

licenciamento ambiental em relação a todos os entes federativos, inclusive com a 

uniformização dos prazos de validade das licenças ambientais e da classificação dos impactos 

ambientais causados por empreendimentos e atividades, dentre outros. 

Independentemente da controvérsia acerca da existência ou não de outros países que 

adotam o sistema trifásico de concessão de licenças, outro passo importante seria a redução 

das fases do licenciamento. Assim, expedir-se-ia apenas uma Licença de Operação, após a 

sistemática análise dos estudos e aplicação das condicionantes, de modo a se colocar o foco 

no pós-licença. 

Desta forma, a atenção dos órgãos ambientais estaria mais voltada para as fases de 

planejamento e monitoramento e após a instalação, da fiscalização. Com efeito, haveria 

aumento do desempenho na fiscalização e no monitoramento, com a aplicação de penalidades 

mais severas, o que resultaria em maior dificuldade de renovação de licenças, inclusive com a 

suspensão ou cancelamento das anteriormente concedidas, nos casos de descumprimento de 

condicionantes.   
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Ademais, é necessária maior integração do processo de Licenciamento Ambiental 

com outros instrumentos da política ambiental descritos no art. 9º da Lei Federal 6.938/81. 

A uniformização do sistema de regras permitiria, também, a criação de um sistema 

unificado de dados de cada empreendimento, de modo que todos os órgãos ambientais 

responsáveis pela concessão do licenciamento, além do DNPM, possam ter acesso. E possam 

tê-lo especialmente em relação ao Plano de Aproveitamento Econômico – PAE que, no caso 

dos empreendimentos minerários, deve ser o primeiro instrumento cadastrado no sistema, com 

a finalidade de servir de norteador de todos os outros procedimentos. 

Tal contexto possibilitaria a criação de um balcão único para a concessão do 

Licenciamento Ambiental, de modo a concentrar todos os procedimentos administrativos 

necessários para a emissão das licenças ambientais, sem que haja divergências entre os entes 

federados.  

Não restam dúvidas, ainda, considerada a precariedade da estrutura dos órgãos 

ambientais, da necessidade de realização de concursos públicos para a contratação de 

profissionais de áreas diversas, com a devida capacitação, de modo a possibilitar maior 

celeridade dos procedimentos e acertos nas conclusões, com a realização de estudos 

transdisciplinares. 

Entretanto, como se sabe, o Poder Público não é o responsável exclusivo pela 

preservação do meio ambiente. O constituinte originário, no caput, do art. 225, da CRFB/88, 

impôs também à coletividade o ônus da preservação do meio ambiente. Neste sentido, deveria 

ser garantida maior participação do empreendedor, caso seja do seu interesse, nas decisões de 

destinação dos recursos da compensação ambiental. Isto permitiria incentivar os 

empreendimentos a adotarem voluntariamente possibilidades para melhorar a qualidade 

ambiental, como, por exemplo, o aumento no prazo de validade das licenças. 

Outro fator, inclusive legalmente previsto, é a realização de audiências públicas. 

Estas, contudo, deveriam ser organizadas com base em um Relatório de Impacto do Meio 

Ambiente – RIMA mais claro e acessível, bem como ser realizado na região mais próxima 

possível das comunidades que serão diretamente atingidas.  

Outra sugestão, por se tratar de postura já exigida, é a verificação do significativo 

impacto causado pelas atividades minerárias, fato que exige estudos mais abrangentes, com a 

apresentação de alternativas claras e viáveis para todo o aparato ao redor da mina, com a 

finalidade de minimizar drasticamente tais impactos. A realização de estudos mais exatos, a 

realização de estudos possibilitaria a adoção, como se espera, de condicionantes ambientais 



121 

relacionadas diretamente com os impactos de cunho ambiental, socioeconômico e cultural 

identificados no estudo. 

A preocupação com o uso mais sustentável dos recursos minerais é fundamental para 

que as gerações futuras também possam usufruir das benesses por eles proporcionadas. A 

Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991), abordou a temática 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. E mais recentemente, a Encíclica 

Laudato Si, voltou a abordar os direitos das futuras gerações: 

  

194 

[...] Não aos meios-termos: Não é suficiente conciliar o cuidado da natureza com o 

ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com progresso. Nesse campo, 

os meios-termos são apenas um pequeno adiamento do colapso; trata-se 

simplesmente de se redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e 

econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida superior não 

pode ser considerado um progresso [...] (Encíclica Laudato Si, capítulo V, 4, 194).  

 

Redefinir o progresso e não adiar o colapso. Este papel cabe a toda sociedade, mas 

essencialmente aos órgãos ambientais, que, com poder de polícia, podem monitorar e 

fiscalizar os impactos gerados por grandes empreendimentos, definir medidas mitigadoras e 

compensatórias mais adequadas e direcionadas ao efetivo equilíbrio ambiental, bem como 

reposicionar suas prioridades.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil ainda se destaca na produção de diversos tipos de minerais e, por este 

motivo, a mineração permanece na condição de um dos pilares de sustentação da economia do 

país. A importância da mineração resulta, também, na necessidade de construção de um 

arcabouço jurídico capaz de proporcionar, inclusive em relação a essa atividade, a tão 

decantada pacificação social. Assim, deve o Direito possuir normas hábeis a propor a devida 

solução dos conflitos de interesses gerados em decorrência da exploração minerária. 

O entendimento consolidado ao longo da pesquisa é de que o Direito Minerário, por 

possuir regras e princípios próprios, deve sim, a par da controvérsia doutrinária, ser 

considerado um ramo autônomo da ciência jurídica.   

Pode-se dizer de um incipiente Direito Minerário brasileiro criado ainda no período 

denominado “Ciclo do Ouro”, quando a extração deste metal atingia patamares 

surpreendentes, com o estabelecimento de diversas regras com a finalidade de regulamentar 

tal atividade. Por meio do Decreto-Lei 3.365/41, a atividade minerária passou a ser 

reconhecida como de utilidade pública, destinada a transformar recursos naturais inertes em 

benefícios socioeconômicos. Desta feita, houve o reconhecimento de seu efeito multiplicador, 

já que induz inúmeros empregos indiretos para cada emprego direto. 

Em seguida, passaram a compor o ordenamento jurídico brasileiro, como diplomas 

normativos regulamentadores da atividade minerária, o Código de Mineração (Decreto-Lei 

227, em vigor desde 1967) e seu Regulamento, o Decreto 62.934/68. O traço marcante desses 

diplomas é a ausência de preocupação com as questões ambientais envolvidas com a atividade 

minerária. 

A mineração é atividade altamente degradante, que, de modo geral, causa 

significativo impacto ambiental. Tal situação nem sempre ocorre com outras atividades que, 

necessariamente, causam impacto ambiental. Não se pode dizer que outras atividades sempre 

o causem de maneira significativa. Deste modo, é compreensível o fato de que a compensação 

dos danos causados pela atividade minerária, com a finalidade de retornar ao status quo ante 

natural, na maioria das vezes, se torna impossível. 

As conclusões obtidas na Conferência de Estocolmo de 1972 foram determinantes 

para a reestruturação dos textos normativos até então vigentes. Por certo, para que um país se 

desenvolva economicamente, com o simultâneo respeito ao meio ambiente, é essencial que 

invista em novas tecnologias e instrumentos de compatibilização entre desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade. Neste ponto, o desenvolvimento sustentável, princípio central 
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do Direito Ambiental, cunhado na Declaração de Estocolmo deve igualmente conduzir as 

atividades minerárias. 

Não se olvida de que na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

encontram-se os pilares para a tutela do meio ambiente. Dizer que ali se encontram esses 

pilares não significa dizer que é o nascedouro deles. O constituinte originário houve por bem 

recepcionar diversos diplomas normativos que já cuidavam da proteção ambiental. Talvez o 

maior deles, pelas inovações trazidas, seja exatamente a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Contudo, seu maior mérito foi elevar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado à condição de direito fundamental. 

Ao fazê-lo, o constituinte originário estabeleceu formas de controle de atividades 

consideradas degradantes ao meio ambiente como é o caso da mineração. Uma dessas formas 

de controle é a necessidade de concessão de licença para a realização de atividade minerária, 

já prevista na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionado pela nova ordem 

jurídica brasileira.  

O Licenciamento Ambiental tem por finalidade promover a efetiva proteção do meio 

ambiente. Ainda que fosse capaz de auxiliar na redução dos impactos de modo a alcançar o 

equilíbrio entre as atividades econômicas e a proteção do meio ambiente, conforme preconiza 

o princípio do desenvolvimento sustentável, este instrumento não deve ser o único utilizado 

para a proteção ambiental, como atualmente ocorre. Sempre bom lembrar que há outros 

previstos no art. 9º da mencionada lei. 

O processo dinâmico que necessariamente envolve a ciência jurídica, e mais 

exatamente o Direito Ambiental, exige sensível evolução legislativa. Assim, devido aos 

acontecimentos marcantes na esfera ambiental, os quais envolvem a atividade minerária, 

tramita, desde o ano de 2013, no Congresso Nacional o PL 5.807, de iniciativa do Poder 

Executivo Federal. O referido Projeto propõe novo marco regulatório para a atividade. 

Apesar dos importantes avanços contidos no mencionado Projeto, o mesmo deverá 

sofrer significativas alterações, uma vez que pouco se ocupa de questões relacionadas com a 

proteção ambiental. 

O fato é que existe verdadeiramente uma enorme distância entre o discurso 

legislativo e, por conseguinte, doutrinário e jurisprudencial, e a prática que se verifica no 

processo de Licenciamento Ambiental realizado pelos órgãos públicos responsáveis. E os 

fatores contribuintes para tal ineficácia são inúmeros, conforme se descreveu no presente 

trabalho. Nada diferente, deve-se ressaltar, do que ocorre com outros direitos 

reconhecidamente fundamentais, como a educação, a saúde e a proteção à infância. 
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De pronto, o Poder Público mostra-se totalmente incapaz de oferecer a proteção por 

ele devida ao meio ambiente, conforme preconizado pelo constituinte originário. Apontou-se 

sobejamente em capítulo próprio, a ausência de adequada estrutura humana e material dos 

órgãos ambientais de qualquer dos entes federados. E o motivo apresentado como justificativa 

para a inadequação estrutural é sempre objetivo: faltam recursos, faltam profissionais 

qualificados, falta clara delimitação de competências, falta critério normativo melhor 

delimitado, faltam estudos bem delineados, falta compromisso dos empreendedores etc. 

Entretanto, pode-se afirmar que subsistem motivos outros muitas vezes obscuros e, 

portanto, velados. A pesquisa apontou que as medidas mitigadoras e as medidas 

compensatórias, principalmente estas últimas, são utilizadas como verdadeiras moedas de 

troca em favor da implementação de diversos serviços atinentes às políticas públicas de 

responsabilidade do ente federado. Outras tantas vezes a imposição dessas condicionantes não 

guarda nenhum nexo de causalidade com o impacto a ser gerado pela atividade. 

Neste sentido, existem situações – para não dizer que tal fato ocorre na totalidade 

delas – em que o Estudo de Impacto Ambiental não é realizado com a seriedade devida, ou 

seja, com os instrumentos mais adequados, os profissionais melhor capacitados e a real 

finalidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e 

as futuras gerações. 

Ainda na contramão, o resultado de um Estudo de Impacto Ambiental sério, que seja 

acessível à população envolvida – o RIMA – não permite às pessoas dotadas de menor 

instrução formal tomar contato com os verdadeiros impactos ambientais causados pela 

atividade. Se a população diretamente envolvida, também carente de conhecimentos formais, 

não tem acesso real ao teor do RIMA e muito menos à futura degradação ambiental causada 

pelo empreendimento, não possui condições de opinar com qualidade sobre o que lhe é 

apresentado.  

As audiências públicas, instrumentos pensados para permitir a efetiva participação 

popular, acabam por se tornar um momento no qual se digladiam interesses diversos, 

sustentados por afirmações técnicas ou meramente econômicas. A participação nessas 

audiências está adstrita, é o que se quer dizer, às pessoas dotadas de capacidade de melhor 

compreensão dos termos do RIMA. 

Constata-se, entretanto, uma sensível dissonância entre a previsão constitucional, a 

estrutura principiológica subjacente ao Direito Ambiental e a legislação específica de proteção 

do meio ambiente com as situações fáticas do cotidiano relativas ao processo de 
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Licenciamento Ambiental. O distanciamento é tão sensível que instituições diversas apontam 

os inúmeros problemas constatados nesse processo. 

Somente a junção da legislação adequada e devidamente aplicada à fiscalização 

eficiente, ao planejamento socioambiental e à efetiva participação da comunidade diretamente 

interessada, nos termos do princípio da participação popular, possibilitará efetiva proteção 

ambiental, atendendo às expectativas mais prósperas. 

Ao longo da pesquisa ficou patente a importância da imposição das medidas 

mitigadoras e das medidas compensatórias em relação direta com o dano ambiental causado, 

este definido já quando da realização do Estudo de Impacto Ambiental – EIA. A 

concretização de princípios valiosos relativos à proteção do meio ambiente, princípios estes 

previstos explícita e implicitamente na CRFB/88, somente poderá ocorrer se houver séria e 

comprometida imposição dessas medidas, bem como adequado cumprimento delas.  

A conservação e preservação, principalmente para as futuras gerações – considerado, 

pois, o princípio da prevenção – e a consequente manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, depende sobremaneira da forma como órgãos ambientais e 

empreendedores lidam com as condicionantes impostas. Do contrário, remanescerá apenas ao 

nível do discurso o princípio do desenvolvimento sustentável. Sobrará, com pujança, o 

interesse pelo desenvolvimento e satisfação das necessidades da geração presente. A 

sustentabilidade, característica marcante desse novo modelo de desenvolvimento preconizado, 

será mero substantivo ou, no máximo, um adjetivo que simplesmente qualifica o interesse 

real. 

Neste sentido, as futuras gerações, por si mesmas, deverão arcar com as 

consequências de uma crescente, profunda e sensível degradação do meio ambiente. A 

responsabilidade dos agentes causadores desses impactos degradantes até será delimitada. 

Entretanto, preocupações outras de caráter mediato, mencionadas no presente trabalho – 

como, por exemplo, a utilização dos recursos derivados das condicionantes impostas na 

implementação de políticas públicas – nenhum benefício trazem para uma efetiva, senão 

possível, reparação dos danos causados. Significa dizer que a consequência da delimitação da 

responsabilidade se mantém direcionada à geração presente. 

Pela adequada imposição e cumprimento das condicionantes, agradeceremos nós e 

agradecerão nossos descendentes! 
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