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RESUMO 

 

É cediço que a atividade minerária gera impactos significativos no meio ambiente, nas esferas 
ambientais, sociais e econômicas. Contudo, o setor minerário é de suma importância, pois o 
minério extraído é utilizado na fabricação de quase todos os produtos que cercam a sociedade 
atual. Durante a história da mineração, o fechamento de mina inadequado, bem como o 
abandono de áreas antes utilizadas para a exploração minerária, foram responsáveis por 
passivos ambientais e impactos socioeconômicos. Sendo assim, como os danos decorrentes da 
atividade minerária são conhecidos, em respeito aos princípios ambientais da prevenção, do 
desenvolvimento sustentável e do poluidor-pagador e em consonância com diversos artigos da 
Constituição Federal de 1988, o empreendedor possui a obrigação de apresentar, juntamente 
com o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), um plano 
de fechamento de mina. Tal documento deverá apresentar soluções para o possível uso da área 
explorada, bem como alternativas socioeconômicas para a população. Entretanto, apesar da 
importância vital da elaboração de plano de fechamento de mina adequado, não existe lei 
federal que regulamente a questão. A legislação vigente restringe-se a atos normativos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM). A presente dissertação tem por objetivo realizar uma breve análise da 
mineração no Brasil e a extrema necessidade de um correto planejamento para o encerramento 
da atividade minerária. O trabalho foi realizado com base no método dedutivo, mediante 
pesquisa bibliográfica e análise de casos concretos. Após a análise, concluiu-se que, para que 
a atividade minerária seja desenvolvida de maneira sustentável e os impactos socioambientais 
decorrentes do empreendimento sejam mitigados, é de suma importância o amplo 
planejamento, com a apresentação de um minucioso plano de fechamento de mina. 
 

Palavras-chave: Mineração. Sustentabilidade. Fechamento de Mina. Princípios 
Constitucionais Ambientais. Impactos Socioeconômicos. Impactos Ambientais. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

It is clear that the mining activity generates significant impacts on the environment, 
environmental, social and economic spheres. However, the mining sector is of paramount 
importance because the extracted ore is use in the manufacture of almost all products 
surrounding the current society. During the history of mining, inadequate mine closure and 
the abandonment of areas previously used for mining exploitation were responsible for 
environmental liabilities and socioeconomic impacts. Thus, as the damage resulting from 
mining activity are known in respect to the environmental principles of prevention, 
sustainable development and the polluter pays principle and in line with several articles of the 
Constitution of 1988, the entrepreneur has the obligation to submit with EIA / RIMA a mine 
closure plan. This document should provide solutions to the possible use of the explored area, 
as well as socio-economic alternatives for the population. However, despite the vital 
importance of developing appropriate mine closure plan, there is no federal law regulating the 
issue. The current legislation is restricted to normative acts of the National Department of 
Mineral Production (DNPM) and the State Environmental Policy Council (COPAM). This 
thesis aims to conduct a brief analysis of mining in Brazil and the extreme need for proper 
planning for the closure of mining activity. The study was conducted based on the deductive 
method by literature search and analysis of specific cases. After analysis, it was concluded 
that for the mining activity is developed in a sustainable manner and the environmental 
impacts of the project are mitigated is very important the broad planning, with the 
presentation of a detailed mine closure plan. 
 
Keywords: Mining. Sustainability. Mine Closure. Environmental Constitutional Principles. 
Socioeconomic Impact. Environmental Impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade minerária não pode ser vista como um fator restritivo à qualidade 

ambiental. Apesar do significativo impacto localizado resultante da atividade, a alta 

tecnologia existente para o controle e recuperação das áreas degradadas permite o 

desenvolvimento do setor em observância à norma legal vigente. A despeito dos danos, a 

atividade resulta em impactos positivos, vez que o bem mineral extraído é utilizado na 

produção de diversos bens de consumo da sociedade atual. 

Além disso, a atividade gera empregos, diretos e indiretos, e arrecada tributos para os 

Municípios, Estados e União. 

Contudo, deve-se sopesar em determinadas situações o que será mais importante: a 

extração do minério desejado ou a preservação de um bioma existente. Mediante estudos 

prévios de impactos ambientais, muitos dos danos podem ser evitados, minimizados, 

reparados ou compensados. O empreendedor, ciente dos passivos ambientais e 

socioeconômicos decorrentes da atividade exercida, deve propor alternativas para tornar a 

exploração mais sustentável. Um dos mecanismos a ser utilizado é o Plano de Fechamento de 

Mina. 

Os princípios ambientais, inseridos na Constituição Federal de 1988, visam trazer 

maior proteção ao meio ambiente e tentar acabar com a utilização irracional e degradadora 

dos recursos ambientais. A proteção, que, antes, ocorria por via indireta e reflexa da proteção 

patrimonial e sanitária, passa a ser direta, voltada para os reais interesses ambientais. 

A legislação ambiental não deve ser vista como um entrave à atividade minerária, 

mas como um disciplinamento para o seu desenvolvimento. Sendo assim, a exigência imposta 

ao empreendedor de apresentar, juntamente com o EIA/RIMA 1, um Plano de Fechamento de 

Mina não deve ser considerada uma medida desencorajadora à exploração. Ao contrário, um 

plano adequado permite que a empresa desenvolva suas atividades de maneira segura e 

sustentável. Um estudo bem elaborado e aprofundado permite ao empreendedor perceber as 

reais necessidades da população da região a ser explorada. Quanto melhores forem as medidas 

mitigadoras apresentadas pela mineradora, maior será o atendimento às expectativas da 

comunidade envolvida no projeto. E quanto maior o envolvimento da população, melhor a sua 

                                                 
1 Romeu Thomé (2015, p. 253) explica que “nos casos de empreendimentos com potencial de significativo 
impacto ambiental, a avaliação de impacto ambiental é denominada pela sigla EIA/RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental)”. 
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execução. Quanto mais satisfeita a população estiver, menores serão os entraves à realização 

da atividade. 

Apesar do avanço no que diz respeito às questões ambientais, no que concerne ao 

fechamento de mina, a preocupação é recente. Existe, ainda, uma resistência por parte do 

empreendedor em perceber que o plano não é apenas uma exigência legal, mas um meio de 

executar a atividade de maneira mais sustentável e, consequentemente, mais lucrativa. A 

fiscalização é realizada de maneira precária, o que torna ainda mais difícil a efetivação dos 

objetivos estabelecidos no documento. A omissão do Poder Público em fiscalizar permite que 

danos desnecessários e contornáveis aconteçam em decorrência da atividade minerária mal 

executada. 

O Plano de Fechamento de Mina deve ter como objetivo a mineração sustentável, 

que procura atingir um equilíbrio entre as necessidades das gerações atuais e a preservação 

ambiental, tendo sempre como base os Princípios da Precaução, Prevenção e 

Desenvolvimento Sustentável. 

De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal de 1988, a competência para 

legislar sobre atividade minerária é privativa da União. Porém, não existe lei federal que 

regulamente a matéria. A legislação vigente são as Normas Reguladoras de Mineração 

(NRMs) 20 e 21 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de 2001, além de, 

no caso de Minas Gerais, a Deliberação Normativa 127 de 2008, do Conselho Estadual de 

Política Ambiental (COPAM). 

Cumpre ressaltar que ato normativo não é o dispositivo adequado para regulamentar 

a matéria, vez que a competência é privativa da União. 

Por esse motivo, pode-se valer do Mandado de Injunção para tentar suprir a omissão 

do Poder Público. 

A mudança de perspectiva da sociedade em relação à exploração minerária, alterando 

o viés puramente econômico da atividade para uma visão socioambiental, amparada pelo 

prima principium do Desenvolvimento Sustentável, resultou na atual preocupação com a fase 

de fechamento de mina. 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, análise de 

textos legais existentes no ordenamento jurídico pátrio sobre o tema, bem como das obras 

doutrinárias correspondentes, consubstanciadas em livros, revistas, periódicos e em sítios 

especializados da internet. 

A pesquisa teve como foco o Plano de Fechamento de Mina, suas implicações, a 

necessidade da criação de lei federal para regulamentar a matéria e os possíveis danos 
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causados se o plano não for elaborado e executado da maneira correta, devendo ser 

constantemente revisto e adaptado, caso necessário, para a maior proteção ambiental. A 

alternativa encontrada para minimizar os danos ambientais e tornar a atividade minerária mais 

sustentável foi o correto cumprimento do Plano de Fechamento de Mina. 
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2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

 

A importância dos princípios para o mundo do Direito vem aumentando 

vertiginosamente. Ao contrário do que ocorria em determinado momento da evolução da 

ciência jurídica, em que eram colocados no mesmo patamar dos costumes e da analogia e 

classificados como mera fonte de integração2, sendo usados apenas para suprir as lacunas da 

lei, hoje adquirem força normativa. Assim, são capazes de criar direitos e obrigações em 

diversas situações, ainda que não existam lacunas na lei (RODRIGUES, 2013, p. 273). 

A base da teoria da constitucionalização do Direito tem vertentes diferentes no 

âmbito nacional e internacional. Pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial e seus 

massacres decorrentes foram o marco principal para a Teoria da Constitucionalização na 

esfera internacional. Jamais uma guerra havia resultado em tamanha destruição e em número 

tão expressivo de mortos. A tecnologia desenvolvida, aliada a pensamentos extremistas, 

demonstrou a extensão do mal que o homem pode causar ao próprio homem, remetendo à 

máxima eternizada por Thomas Hobbes, que diz que “o homem é o lobo do homem”3 

(HOBBES, 1651, p. 46). 

Tal crise gerou anseios que refletiram no Direito e resultaram em mudanças, pois o 

positivismo clássico já não era suficiente para resolver os problemas e necessidades da 

humanidade (FEIGELSON, 2014, p. 54). 

Ainda sobre a constitucionalização do Direito, em âmbito nacional, o marco teórico 

seria a Constituição Federal de 1988 e o processo de redemocratização que esta ajudou a 

protagonizar (BARROSO apud FEIGELSON, 2014, p. 55). Assim, resta demonstrado o quão 

lento o processo ocorreu no Brasil, o que resultou em dificuldade na tutela de determinados 

direitos e na compreensão por parte dos cidadãos, que ainda se encontram em meio a um 

processo de entendimento do Estado Democrático de Direito (FEIGELSON, 2014, p. 55). 

Os Princípios Constitucionais, ainda que não explícitos, são a síntese dos valores 

traduzidos no ordenamento jurídico, refletindo, em geral, os interesses da sociedade. Servem 

para orientar o julgador, que deve, em primeiro lugar, tentar identificar qual é o princípio de 

maior expressão que se aplica ao caso (BARROSO, 2001, p. 45). 

 

                                                 
2 De acordo com Marcelo Abelha Rodrigues (2013, p. 273), um “exemplo disso é o art. 4° da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil), datado de 1942 (Decreto-lei 
n.4.657/42): ‘Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito’”. 
 
3 “Todo homem é inimigo de todo homem” (HOBBES, 1651, p. 46). 
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A juspublicização dos princípios, e sua posterior constitucionalização, emprestou-
lhes novas funções. Assumem função fundamentadora da ordem jurídica, 
interpretativa, supletiva, diretiva e limitativa. Passam a ser, na feliz expressão 
cunhada por Paulo Bonavides, ‘normas-chaves de todo o sistema jurídico’, seja pela 
carga de normatividade que apresentam, seja pelas novas formulações conceituais 
desenvolvidas, assumindo, nas Constituições, feição de fundamentos da ordem 
jurídica. Além disso, cabe aos princípios a definição e a cristalização de 
determinados valores sociais que adquirem força vinculante para toda a atividade de 
interpretação e aplicação do Direito. (GRAU apud MARCHESAN; STEIGLEDER; 
CAPPELLI, 2013, p.48) 

 

Dessa feita, por traduzirem valores essenciais do Direito, os princípios representam o 

pilar de sustentação de todo ordenamento jurídico. Contudo, devido à subjetividade e à grande 

carga de valores atribuídos, não raro, princípios são aparentemente conflitantes entre si. Por 

isso, é necessário que o juiz sopese os valores em questão, definindo qual o princípio mais 

adequado para o caso concreto (RODRIGUES, 2013, p. 274). 

 

Assim, a distinção entre regras e princípios constitui a base da justificação 
jusfundamental e é um ponto importante para a solução de problemas centrais da 
dogmática dos direitos fundamentais. Com essa distinção é possível fazer mais 
transparentes problemas como o efeito sobre terceiros e a divisão de competência 
entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento. 
E ainda, é o ponto de partida para responder a pergunta acerca da possibilidade e dos 
limites da racionalidade dos direitos fundamentais. 
Na verdade, diante de um caso difícil, o juiz não estará desamparado 
normativamente para decidir. O juiz não poderá decidir arbitrariamente, pois deverá 
estar amparado pelos princípios jurídicos (que são normas). 
(AMORIM, 2005, p. 124) 

 

Sendo assim, quando houver um conflito aparente entre princípios, o julgador deve 

tentar buscar o equilíbrio e a solução que satisfaça a todos, porém, sem juízo de preferências. 

Cabe ressaltar que o mesmo princípio pode ser a solução perfeita em determinado caso e 

totalmente inaplicável em situação diversa (GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 

63). 

Nesse ponto, cabe trazer à baila a Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert 

Alexy, um dos mais importantes precursores da chamada escola pós-positivista, que acabou 

por criar teses que transformaram significativamente a forma como a ciência do Direito era 

vista. 

Nas palavras de Letícia Balsamão Amorim (2005, p. 124-125), pode-se apontar as 

principais contribuições desse novo entendimento doutrinário, no qual a teoria de Alexy está 

incluída. 

 

I. Dá aos princípios valor normativo. Com isso derruba as teorias positivistas que 
relegavam os princípios a um plano secundário, subsidiário. “Tanto as regras como 



20 
 

os princípios também são normas, porquanto, ambos se formulam através de 
expressões deônticas fundamentais, como mandamento, permissão e proibição”. 
 
II. Reabilitação da razão prática: buscam-se procedimentos (regras de 
argumentação) que possam dar respostas racionais aos hard cases (colisão de 
princípios), repelindo, assim, as teorias decisionistas do direito e a 
discricionariedade postulada pelo positivismo jurídico; e, ainda, enfatiza a 
importância da pretensão de correção no raciocínio jurídico. 
 
III. Aproxima a teoria moral à teoria do direito – reabilitação da axiologia dos 
Direitos Fundamentais. “A teoria dos princípios oferece um ponto de partida 
adequado para atacar as teses positivistas de separação entre Direito e moral” 
(ALEXY apud AMORIM, 2005, p.125) e “a positivação dos direitos fundamentais 
constituem uma abertura do sistema jurídico frente ao sistema da moral, abertura 
que é razoável e que pode ser atingida por meios racionais”. (ALEXY apud 
AMORIM, 2005, p.124) 
 
IV. Dá relevância crucial à dimensão argumentativa na compreensão do 
funcionamento do direito. (AMORIM, 2005, p. 124-125) 

 

Conforme preconiza Alexy (apud AMORIM, 2005, p. 125), é de suma importância 

traçar o diferencial entre normas e princípios, vez que essa distinção estabelece a base 

jusfundamental e serve de ponto de partida para solucionar problemas centrais da dogmática 

dos direitos fundamentais. 

 

Sem essa distinção, continua o autor, não pode existir uma teoria adequada dos 
limites, nem uma teoria satisfatória da colisão e tampouco uma teoria suficiente 
acerca do papel traçado pelos direitos fundamentais no sistema jurídico. Além do 
mais, essa distinção constitui um ponto de partida para responder à pergunta acerca 
da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. 
Por todas essas razões, Alexy considera que a distinção entre regras e princípios é 
um dos pilares fundamentais do edifício da teoria dos direitos fundamentais. 
(AMORIM, 2005, p. 125) 

 

Em contraponto à teoria habermasiana de que todas as normas obrigatoriamente 

precisam ter caráter absoluto, Alexy defende que: 

  

La tercera propiedad de este concepto fuerte del carácter deontológico, según la cual 
lo debido es absoluto y universal de tal modo que pretende ser bueno para todos de 
igual medida, presenta problemas cuando se trata de las normas jurídicas. Como el 
propio Habermas enfatiza, a diferencia de las normas morales, las normas jurídicas 
“en general no establecen lo que es bueno para todos los hombres; ellas regulan la 
vida en común de los ciudadanos en una comunidad jurídica concreta”. Pero 
entonces ellas no pueden ser normas, si se sigue el concepto estricto del carácter 
deontológico4. (ALEXY, 2003, p. 125) 

                                                 
4 A terceira propriedade deste conceito forte do caráter deontológico, segundo a qual o devido é absoluto e 
universal de tal modo que pretende ser bom para todos em igual medida, apresenta problemas quando se trata de 
normas jurídicas. Como o próprio Habermas enfatiza, as normas jurídicas, diferentemente das normas morais, 
‘em geral não estabelecem o que é bom para todos os homens; elas regulam a vida em comum dos cidadãos em 
uma comunidade jurídica concreta’. Então elas não podem ser normas, caso se siga o conceito estrito de caráter 
deontológico. (Tradução nossa) 



21 
 

 

Para Thomas Bustamante (2006, p. 88), essa passagem já é o suficiente para 

demonstrar que é absurdo criticar toda teoria de Alexy “unicamente pelo fato de os princípios 

não serem passíveis de universalização incondicional ‘para todos em igual medida’, pois um 

tal caráter absoluto é simplesmente inexigível para qualquer norma jurídica” 

(BUSTAMANTE, 2006, p. 88). 

A previsão constitucional de proteção ao meio ambiente na Carta Magna brasileira 

consubstanciou-se em grande avanço para o verdadeiro amparo ao meio ambiente. Antes da 

previsão expressa na Constituição Federal, a proteção era reflexa e indireta, de caráter muito 

mais patrimonial e sanitário do que ambiental (PADILHA, 2010, p. 155-156). 

Somente após a inclusão da proteção ao meio ambiente na Carta Constitucional de 

1988 é que o Direito Ambiental passou a ser encarado como ramo autônomo do Direito. 

A positivação dos princípios ambientais repercute no conteúdo e sentido da 

constituição, fortalecendo o pacto intergeracional. Com a constitucionalização, os princípios 

ganham rigidez formal e passam a orientar a interpretação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado passa a ser um 

direito fundamental (SAMPAIO, 2003, p. 85). 

 

2.1 Princípios do Direito Ambiental  

 

Os Princípios do Direito Ambiental têm por objetivo a proteção à vida, bem como a 

garantia de um padrão de existência digno para os seres humanos e um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações. Para tanto, é necessário o 

crescimento e desenvolvimento econômico, mas sempre com o viés sustentável (ANTUNES, 

2004, p. 25). 

Cumpre salientar que os Princípios Ambientais, ao alçarem o patamar constitucional, 

ganharam maior vitalidade, pois passaram a ser fonte de primeiro grau, dando origem a 

“Constituição da Cooperação e da Amizade” ou “Constituição do Ambiente” (SAMPAIO, 

2003, p. 47). 

A definição e enumeração dos princípios basilares do Direito Ambiental variam de 

acordo com o doutrinador, porquanto o legislador não os definiu expressamente. Não raro, 

determinado princípio aparece como de suma importância em uma doutrina, quando em outra 

é sequer mencionado. 
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O presente trabalho irá abordar oito desses princípios gerais de Direito Ambiental, 

considerados de extrema relevância, quais sejam o Desenvolvimento Sustentável, Equidade 

Intergeracional, Precaução, Prevenção, Responsabilidade Ecológica, Informação, Participação 

e Poluidor-Pagador. 

 

2.1.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

No que diz respeito aos Princípios do Direito Ambiental, considera-se o prima 

principium o do ‘Desenvolvimento Sustentável’, que prevê o uso racional e equilibrado dos 

recursos naturais, atendendo necessidades das gerações presentes sem afetar o uso pelas 

gerações futuras. Busca-se o desenvolvimento econômico com melhoria social para todos e 

em harmonia com a natureza (SAMPAIO, 2003, p. 47). 

O doutrinador José Ângelo Remédio Júnior, ao citar Eros Roberto Graus (2000) e 

Clarissa Ferreira Macedo D`Isep (2010), dispõe que: 

 

Apenas o crescimento econômico e social firmado na sustentabilidade tem o condão 
de assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações, que nada mais é do que a concretização do princípio do desenvolvimento 
sustentável. Assim, a fonte para o princípio do desenvolvimento sustentável é 
expressa no artigo 225 da Constituição Federal. Não bastasse, a interpretação 
sistemática da Constituição Federal – a despeito de inexistir interpretação que não 
seja sistemática, pois a Constituição não se interpreta em tiras– também tem arrimo 
no artigo 170, inciso IV, Constituição Federal, ao observar que a ordem econômica 
tem por princípio a defesa do meio ambiente (GRAUS; D’ISEP apud REMÉDIO 
JÚNIOR, 2013, p.144-145). 

 

Somente se os três pilares de tal princípio (crescimento econômico, preservação 

ambiental e equidade social) forem respeitados é que há que se falar em desenvolvimento 

sustentável (THOMÉ, 2015, p. 58). 

Após a Conferência de Estocolmo, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas, em 1983, aprovou a criação de uma Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Depois de três anos de trabalho, a comissão, em 1987, publicou um 

relatório que ficou conhecido como “Relatório Brundtland”. Tal documento apontou os dois 

problemas mais sérios do modelo de desenvolvimento, que seriam a pobreza de muitos e o 

dano ambiental crescente. O relatório propôs um novo modelo de desenvolvimento, que 

atendesse as necessidades básicas de todos e a extensão para todos das oportunidades de 

satisfazer as suas aspirações por uma vida melhor (SAMPAIO, 2003, p. 47-48). 
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Após o Relatório da Comissão Mundial, diversos autores vêm tentando desenvolver 

uma definição de ‘Desenvolvimento Sustentável’. Dentre os conceitos, destacam-se a 

potencial geração continuada de riquezas e bem-estar; a utilidade não decrescente dos 

recursos à disposição dos membros da sociedade numa perspectiva de milênios; manutenção 

de níveis aceitáveis de bem-estar no transcurso do tempo (bem-estar social intergeracional); a 

preservação da capacidade produtiva por tempo indefinido, possibilitando a cada geração 

viver melhor que os antecessores e a boa gestão dos recursos ambientais (SAMPAIO, 2003, p. 

48). 

Entende-se que o desenvolvimento sustentável pode ser analisado sob duas 

perspectivas: a neoclássica e a ecológica. Sob a ótica da perspectiva neoclássica, existe 

desenvolvimento sustentável quando o crescimento potencial dos recursos for maior que o 

valor da taxa de atualização, descontando a taxa de progresso tecnológico exógeno. Além 

disso, a produtividade dos recursos deve ser suficientemente elevada (SAMPAIO, 2003, p. 

50). 

Para a perspectiva ecológica, as possibilidades de substituição de recursos são 

limitadas, sendo impossível a reciclagem total. A limitação do fluxo de energia impõe uma 

restrição adicional ao nível de produção sustentável. O bem-estar seria o resultado da 

compatibilidade entre meio ambiente e políticas direcionadas à conservação das espécies e 

dos recursos naturais (SAMPAIO, 2003, p. 50). 

Nesse sentido, a sustentabilidade e a preservação ambiental são valores mais caros, 

que exigem especial proteção e emprego racional. Diversos documentos nacionais e 

internacionais passaram a refletir a preocupação com o meio ambiente. Tal preocupação pode 

ser vislumbrada simplesmente analisando os princípios um e quatro5 da Conferência sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro (ECO 92) (SAMPAIO, 2003, p. 51). 

Já o princípio cinco6 da Rio 92 demonstra a preocupação social do desenvolvimento 

sustentável ao afirmar que todos os Estados e indivíduos devem cooperar na tarefa de tentar 

erradicar a pobreza (THOMÉ, 2015, p. 59). 

                                                 
5Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm 
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. 
Princípio 4: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante 
do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste (ONU, 1992). 
 
6Princípio 5: Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões 
de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo (ONU, 1992). 
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Nesse sentido, é cediço que o desenvolvimento econômico é de extrema importância, 

mas deve ocorrer em consonância com a preservação ambiental. 

Conclui-se que o desenvolvimento sustentável tem como finalidade a utilização 

razoável e consciente dos recursos naturais, que permita um crescimento econômico e social 

sem afetar significativamente o meio ambiente, garantindo o uso para a presente e as futuras 

gerações (RODRIGUES, 2013, p. 282). 

Cumpre ressaltar que não apenas a produção deve ser sustentável, como também o 

consumo deve sê-lo, pois somente com a alteração nos padrões de consumo a preservação dos 

recursos ambientais será possível. 

 

2.1.2 Princípio da Equidade Intergeracional 

 

O princípio estabelece que as presentes gerações devem preocupar-se com as 

gerações futuras. Ao analisar um caso concreto, não se deve levar em consideração apenas o 

imediatismo, mas o efeito nas próximas gerações. Afinal, as gerações atuais não podem deixar 

para as gerações porvindouras apenas o passivo ambiental; as gerações futuras não podem 

receber de herança déficits ambientais e benefícios inferiores aos recebidos pelas gerações 

anteriores (SAMPAIO, 2003, p. 53). 

Tal preocupação encontra-se no princípio três 7  da Declaração da Rio 92 e no 

preâmbulo da Declaração de Estocolmo, ao dizer que: 

 

Para chegar à plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com 
ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. 
A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações 
presentes e futuras se converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve 
perseguir, ao mesmo tempo em que se mantém as metas fundamentais já 
estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e 
em conformidade com elas. (ESTOCOLMO, 1972, grifo nosso) 

 

O Princípio da Equidade Intergeracional é um princípio de justiça que obriga um 

diálogo entre gerações para que as atitudes atuais não reflitam negativamente no estilo de vida 

das gerações futuras, em decorrência do passivo ambiental recebido. 

De acordo com José Adércio Leite Sampaio (2003, p. 53-56), existem diversas 

orientações a respeito de tal princípio, que variam conforme a ótica e os argumentos éticos de 

                                                 
7Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras (ONU, 
1992). 
. 
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cada doutrinador. Dispõe que Timmerman (1996), ao analisar o tema, o dividiu em seis 

categorias, quais sejam: 

 

a) Argumento utilitarista de mercado – de uma forma geral, esse argumento aplica 
o critério de eficiência ou custo benefício, de modo a maximizar a exploração dos 
recursos naturais existentes e minimizar seus custos. Podemos subdividir esse grupo 
em duas classes, segundo a perspectiva adotada. 
a.1) Perspectiva de rendimento e produção 
[...] 
I – enfoque apenas na produção; 
II – com exigência do incremento mínimo do rendimento per capita; e 
III – com exigência de um rendimento per capita suficiente para atender às 
necessidades básicas sem comprometer o nível de sustentabilidade dos recursos 
naturais. 
 
a.2) Perspectiva de estoque de recursos naturais A sustentabilidade do 
desenvolvimento para autores como Solow (1974) somente ocorre se o legado que 
se vai deixar para as futuras gerações for de igual valor ao herdado pela geração 
presente, mesmo se parte dos recursos naturais tiver sido consumido. Admite-se, 
portanto, a fungibilidade entre o capital produzido pelo homem e os recursos da 
natureza. [...] 
 
b) O modelo corrente hobbesiano ou realista – há leituras descritivas do momento 
atual por que passa o mundo, sobrecarregadas de um “realismo pessimista”, ainda 
que possa tomar como pressuposto que a força e a competitividade entre os homens 
e especialmente entre as nações terminem por gerar no futuro “árvores de plástico” 
acompanhadas de riquezas e crescimento humano superiores aos do passado. [...] 
 
c) O modelo comum equitativo – de acordo com os defensores desse modelo, tanto 
os benefícios quanto os males da civilização devem ser igualmente distribuídos entre 
todos. Significa dizer que a degradação ambiental e a emissão de poluentes devem 
ser suportadas por todas as pessoas do mundo igualmente, tanto quanto deveriam os 
bônus dos projetos e atividades que causam tais problemas serem da mesma forma 
auferidos por todos. 
 
d) O modelo de confiança ou fidúcia – como parceiras da Terra, cada geração tem a 
responsabilidade de preservar os recursos naturais e a herança humana pelo menos 
no patamar que recebeu de seus antepassados. [...] 
 
e) Modelo dos “direitos da Terra” – os adeptos desse modelo defendem que, além 
da procura humana de bem-estar, devem ser levados em igual consideração na 
definição de desenvolvimento sustentável os valores intrínsecos da natureza e os 
direitos dos animais, das plantas e de todas as coisas que integram o planeta. 
(TIMMERMAN apud SAMPAIO, 2003, p. 53-56) 

 

Não há nenhuma razão plausível para preterir as futuras gerações em favor da 

geração presente. E, como ações isoladas não têm a repercussão necessária, somente através 

da colaboração internacional é que o bem-estar dos que ainda estão por vir poderá ser 

minimamente garantido (SAMPAIO, 2003, p. 57). 

Esse princípio garante a igualdade entre gerações em sua relação com o ambiente 

natural, vez que não existe prioridade da presente geração em relação à geração futura, que 
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também necessita de um piso vital mínimo (MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, 

2013, p. 68). 

 

2.1.3 Princípio da Precaução 

 

Esse princípio garante a tomada prévia de medidas diante da incerteza dos riscos de 

determinada atividade. Tem caráter antecipatório, visando evitar que o dano ambiental 

ocorra8. Para esse princípio, a “ausência de certeza científica absoluta” não deve servir de 

pretexto para postergar a adoção de medidas efetivas que evitem a degradação ambiental. 

Deve-se sempre perguntar sobre a necessidade efetiva da atividade a ser 

desenvolvida. A base da precaução é a necessidade, por mais difícil que seja sua identificação. 

Pode-se dizer que o Princípio da Precaução está no cerne dos objetivos primordiais 

do Direito Ambiental, já que propõe a adoção de postura de cuidado e cautela na manipulação 

e alteração do meio ambiente. Esse princípio parte do pressuposto que os danos ambientais 

são permanentes e irreversíveis, enquanto que, para os progressos econômicos, existem 

alternativas. Por isso, é necessária a adoção do Princípio da Precaução para que os danos 

sequer ocorram (PADILHA, 2010, p. 248). 

Nessa seara, verifica-se que o Princípio da Precaução é o fundamento para a adoção 

de todas as medidas acautelatórias, devendo todos os empreendimentos potencialmente 

poluidores serem sujeitados a análises e avaliações de impactos ambientais, para verificar a 

viabilidade ou não de instalação (PADILHA, 2010, p. 249). 

De acordo com tal princípio, não é necessária prova científica conclusiva sobre o 

dano ambiental para que sejam adotadas medidas protetivas. Na maioria dos casos, quando a 

certeza científica é alcançada, o dano ambiental já ocorreu, com consequências muitas vezes 

irreversíveis (POVEDA, 2006, p. 96). 

Assim, afasta-se a necessidade de certeza científica de lesão para adoção de medida 

protetiva. É com base nesse princípio que a doutrina sustenta a inversão do ônus da prova em 

demandas ambientais, quando cabe ao réu, potencial poluidor, comprovar que a atividade 

exercida não oferece riscos ao meio ambiente nem causa degradação (MARCHESAN; 

STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 56). 

                                                 
8Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro – ECO 92 - Princípio 15 - Com 
o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental. (ONU, 1992) 
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Contudo, existe uma dificuldade em conceituar “risco”. A percepção do risco é 

variável entre culturas diferentes e até dentro do mesmo cenário cultural. 

Deve-se, porém, adotar o princípio com cautela e bom senso, pois a sua aplicação 

pode levar a “efeitos indesejados”, tais como impedir o progresso e a evolução do bem-estar 

ou criar um dano ainda maior para evitar o inicial. 

 

2.1.4 Princípio da Prevenção 

 

O Princípio da Prevenção é a forma de se antecipar aos danos, adotando-se políticas 

de gerenciamento e proteção do meio ambiente. Tem um viés preventivo e se apoia na certeza 

científica dos impactos e danos ambientais decorrentes de determinada atividade. 

Apesar de alguns autores tratarem os Princípios da Precaução e da Prevenção como 

sendo um único princípio, existe uma grande diferença. No caso do Princípio da Prevenção, o 

risco é certo e já foi mensurado pela ciência, sendo que existe um perigo concreto e a 

probabilidade de ocorrência de acidentes ambientais. Sendo assim, pode-se dizer que a 

distinção básica entre os dois princípios é a de que no Princípio da Precaução existe um 

perigo abstrato, enquanto no Princípio da Prevenção o perigo é concreto (MARCHESAN; 

STEIGLEDER; CAPPELLI, 2013, p. 56). 

 

De outra parte, essa ótica preventiva de tal forma se incorporou ao Direito 
Ambiental com a Conferência da Terra (ECO 92), que adotou em seu ideário o 
conhecido princípio da precaução, segundo a qual a ausência de certeza científica 
absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas 
visando a evitar a degradação do meio ambiente. 
Anote-se, por fim, que esse princípio da precaução acabou inscrito expressamente na 
legislação pátria através da Conferência sobre Mudanças do Clima, acordada pelo 
Brasil no âmbito da Organização das Nações Unidas por ocasião da ECO 92, e 
ratificada pelo Congresso Nacional via Dec. Legislativo 1, de 03.02.1994”. 
(ANTUNES, 2004, p. 167) 

 

Encontra-se previsto no princípio seis 9 da Conferência de Estocolmo e serve de 

alicerce para o Estudo de Impacto Ambiental (E.I.A), conforme previsto no art. 225, 

parágrafo 1°, inciso IV da Constituição Federal: 

 

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 

                                                 
9Princípio 6 - Deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, em 
quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem danos 
graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição 
(ONU, 1992). 
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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) 

 

Urge salientar que os danos ambientais, em geral, são irreversíveis. Uma espécie 

extinta e uma floresta desmatada causam lesões irreparáveis, por não ser possível jamais 

reconstituir fielmente a flora, fauna e demais componentes ambientais existentes, exatamente 

como estavam, em profundo equilíbrio (RODRIGUES, 2013, p. 305). 

Sendo assim, tanto para o Princípio da Prevenção quanto para o da Precaução, o que 

importa é a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, evitando, sempre que 

possível, todo e qualquer dano ambiental. Dessa feita, mister se faz uma legislação ambiental 

severa, com multas e sanções capazes de desestimular a degradação ambiental. 

 

2.1.5 Princípio da Responsabilidade Ecológica 

 

Aquele que causa dano ao meio ambiente deve por ele responder, seja na esfera 

cível, penal ou administrativa. Adiante, será tratada mais detalhadamente a questão da 

responsabilidade civil ambiental. 

O princípio surge inicialmente nos documentos internacionais como dever estatal de 

proteção ao meio ambiente. 

 

Conferência sobre o M. A. e Desenvolvimento do Rio de Janeiro – ECO 92 
Princípio 2 - Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os 
princípios do direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios 
recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e 
a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou seu 
controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas 
além dos limites da jurisdição nacional. (ONU, 1992, grifo nosso) 

 

Porém, em um segundo momento, é trazido como um dever estatal de criar normas 

que imponham responsabilidades pelos danos causados ao meio ambiente. Este princípio se 

aproxima do Princípio do Poluidor Pagador. Segundo José Adércio Leite Sampaio, “quem 

deteriora o meio deve arcar com a recomposição ao estado anterior, se possível, ou com sua 

reparação e indenização, incluindo os custos decorrentes do dano moral coletivo, da 

prevenção e da pedagogia da medida imputada” (SAMPAIO, 2003, p. 75). 
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Conferência sobre o M. A. e Desenvolvimento do Rio de Janeiro – ECO 92 
Princípio 13 - Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos 
ambientais. Os Estados irão também cooperar, de maneira expedita e mais 
determinada, no desenvolvimento do direito internacional no que se refere à 
responsabilidade e à indenização por efeitos adversos dos danos ambientais 
causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou 
sob seu controle. (ONU, 1992, grifo nosso) 

 

Assim como preleciona o art. 186 do Código Civil Brasileiro10, todo aquele que 

provoca danos ao meio ambiente deve por ele ser responsabilizado. 

A diferença entre o disposto no Código Civil e o que ocorre no Direito Ambiental é 

que, no âmbito privado, salvo exceções, para que o indivíduo seja responsabilizado por um 

dano, deve restar provado que o mesmo incorreu em culpa, aplicando-se a Teoria Subjetiva. 

Contudo, na seara ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não há necessidade da 

comprovação de culpa. Basta a simples ocorrência do dano ambiental para que surja o dever 

de reparar. 

 

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. [...] 
 
§ 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) 

 

A juridicidade ambiental não deve assegurar o risco zero de dano ambiental, mas tem 

por obrigação criar mecanismos que visem mitigar os possíveis danos. Dessa forma, como 

meio de coibir a lesão, o potencial poluidor deve ser responsabilizado por todo e qualquer 

dano ocorrido. 

 

2.1.6 Princípio da Informação 

 

Esse princípio decorre do Estado Democrático e tem o intuito de permitir que todo e 

qualquer cidadão tenha acesso às informações sobre decisões de repercussão ambiental, 

permitindo que este, ao tornar ciente das direções adotadas, possa influenciá-las. 

                                                 
10 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (BRASIL, 1988). 
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O direito à informação relativa ao meio ambiente deve ser garantido a todos para que 

tenham ciência, mas, sobretudo, para que possam contribuir de maneira efetiva e consciente. 

As informações ambientais devem ser verdadeiras, amplas, tempestivas e acessíveis 

(SAMPAIO, 2003, p. 76). 

Os autores Sidney Guerra e Sérgio Guerra (2014, p. 123-124) explicam que o 

Princípio da Informação visa garantir o direito dos cidadãos a um meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado. Tal princípio permite que as relações existentes entre o Poder 

Público e a sociedade sejam estreitadas. Os autores ensinam, ainda, que, para que seja 

alcançado em sua plenitude, é necessário que contemple três variáveis, quais sejam o direito 

de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado.  

 

O direito à informação pode ser visto como uma ferramenta de proteção e 
participação das pessoas e relação ao meio ambiente, na medida em que estabelece a 
conexão do Poder Público com a sociedade civil. Todavia, para que o direito à 
informação seja completo em seu objeto normativo, há de contemplar três variáveis: 
o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. 
 
O direito de informar consiste, desde logo, na liberdade de transmitir ou comunicar 
informações a outrem, de difundi-las sem impedimentos, mas pode também revestir 
uma forma positiva, enquanto direito a informar, ou seja, direito a meios para 
informar. [...] 
 
O direito de se informar consiste designadamente na liberdade de recolha de 
informação, de procura de fontes de informação, isto é, no direito de não ser 
impedido de se informar. [...] 
 
Finalmente, o direito de ser informado é a versão positiva do direito de se informar, 
consistindo num direito a ser mantido adequadamente e verdadeiramente informado, 
desde logo, pelos meios de comunicação e pelos poderes públicos (GUERRA, 
Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 123-124). 

 

Tal princípio encontra respaldo na Constituição Federal no artigo 5º, inciso XXXIII, 

quando assegura aos cidadãos o direito de receber de órgãos públicos informações de 

interesse particular ou interesse coletivo; alínea ‘a’ do inciso XXXIV também do artigo 5º, ao 

garantir o direito a petição; alínea ‘b’ do mesmo inciso, quando afirma ao cidadão o direito a 

certidões; e no artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV, ao apregoar a publicidade do estudo de 

impacto ambiental, assegurando a sociedade o acesso ao Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)11. 

                                                 
11 Art. 5º, CF/88 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado 
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O princípio dez12 da ECO 92, assim como dispõe sobre o Princípio da Participação, 

prevê o acesso à informação como relevante instrumento de proteção ao meio ambiente. 

Em seus ensinamentos, Paulo Affonso Leme Machado demonstra que o direito à 

informação é, por vezes, um direito constitucionalmente garantido: 

 

Expressivo número de países escolheu introduzir a matéria “meio ambiente” em 
suas Constituições, mostrando o início de uma grande transformação do mundo 
político e jurídico. Em algumas Constituições não somente se afirmou o direito a um 
meio ambiente sadio e equilibrado ecologicamente, como foram sendo inseridos 
instrumentos jurídicos para obter e manter essa situação. Entre essas ferramentas 
está a afirmação de um direito à informação ambiental. Países que haviam estado 
sob um regime autoritário, na sua redemocratização, inseriram em suas 
Constituições o direito à informação ambiental (MACHADO, 2006, p. 260-261). 

 

Além da previsão constitucional do Princípio da Informação, a Lei 10.650/03 

também dispõe sobre o acesso aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo a alegação de 

segredo industrial a única possibilidade de negar informação. 

Existe uma interdependência entre os Princípios da Informação e da Participação, 

uma vez que só é possível que haja participação se houver informação. 

 

2.1.7 Princípio da Participação 

 

O princípio da participação “decorre do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e do regime jurídico do ambiente como bem de uso comum do 

povo, impondo a toda sociedade o dever de atuar na sua defesa” (THOMÉ, 2015, p. 80). 

                                                                                                                                                         
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal; 
Art. 225, CF/88 - 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: [...] 
V - 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) 
 
12Princípio 10 - A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 
de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 
informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos (ONU, 1992). 
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O postulado está amparado no princípio 10 da Conferência sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Rio de Janeiro (ECO 92) e se concretiza através de plebiscitos, 

referendos, audiência públicas, fóruns, conselhos, etc. A efetividade do princípio depende da 

consciência e da informação popular, o que pode ser propiciado pela educação. Dessa forma, 

as Organizações Não-Governamentais (ONGs) têm importante papel na conscientização e nas 

frentes de luta, sendo que o princípio está intimamente ligado ao Princípio da Informação 

(SAMPAIO, 2003, p. 80-81) 

 

De toda sorte, é importante ainda registrar que tanto a informação quanto a educação 
ambiental, que estão previstas nos instrumentos internacionais de proteção 
ambiental, constituem princípios norteadores do direito ambiental e são pressupostos 
lógicos do princípio da participação que estabelece o dever não só do Poder Público, 
mas também da coletividade, de defender e preservar o direito de todos ao ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações  
[...] 
Para alcançar esse desiderato da educação ambiental, devem ser contemplados os 
seguintes objetivos: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; a 
garantia de democratização das informações ambientais; o estímulo e o 
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; o 
incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; o estímulo à 
cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, 
com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; o fomento e o fortalecimento da integração com 
a ciência e a tecnologia; o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 
e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. (GUERRA, 
Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 123-124) 

 

A educação ambiental é um dos componentes imprescindíveis à educação nacional, 

devendo estar presente de maneira articulada em todos os níveis do processo de educação, 

tanto formal quanto informal. 

Constitui um dos valores fundamentais do Direito Ambiental e uma das maiores 

armas contra a degradação ambiental. Os resultados, apesar de aparecerem apenas a longo 

prazo, são definitivos, pois alteram a consciência ambiental. Trata-se de princípio que visa à 

construção de uma sociedade realmente democrática e atuante (RODRIGUES, 2013, p. 282). 

 

2.1.8 Princípio do Poluidor-Pagador 

 

Esse princípio prevê que os custos sociais externos advindos da atividade exercida 

devem ser internalizados pelo empreendedor, não podendo ser transferidos à coletividade, 
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tampouco ao Estado. Visa impedir o uso gratuito de recursos naturais e, consequentemente, o 

enriquecimento ilegítimo do poluidor em detrimento da sociedade, que não pode arcar pelos 

danos e impactos gerados pelo empreendedor (PADILHA, 2010, p. 255). 

 

Os custos sociais externos que acompanham o processo produtivo devem ser 
internalizados, ou seja, os agentes econômicos devem levá-los em conta ao elaborar 
os custos da produção e, consequentemente, assumi-los. Durante o processo 
produtivo, são produzidas externalidades negativas. São chamadas externalidades, 
porque, embora resultantes da produção, são recebidas pela coletividade, ao 
contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Com a aplicação do 
Princípio do Poluidor- Pagador, procura-se corrigir esse custo adicionado à 
sociedade, impondo-se sua internalização. (MARCHESAN; STEIGLEDER; 
CAPPELLI, 2013, p. 62) 

 

A sua aplicação não implica em punição, já que o empreendedor, uma vez constatada 

a poluição resultante da atividade desenvolvida, deverá se sujeitar às alterações necessárias 

para diminuição, eliminação ou neutralização do dano ambiental (THOMÉ, 2015, p. 73). 

O princípio não diz respeito a tolerar a poluição produzida durante as atividades 

mediante um pagamento, nem apenas a compensação pelo dano ambiental causado. O 

verdadeiro intuito é evitar, a todo custo, que o dano ocorra. O principal objetivo do princípio é 

fazer com que o poluidor perceba que o valor econômico referente aos danos ambientais deve 

integrar de forma permanente seus custos de produção (MARCHESAN; STEIGLEDER; 

CAPPELLI, 2013, p. 63). 

As autoras lembram, ainda, que o princípio deve andar sempre lado a lado com o 

Princípio da Prevenção, imputando ao poluidor o dever de arcar com os valores referentes às 

cautelas ambientais. 

Foi expressamente mencionado na Declaração da Rio/92, em seu princípio 1613. No 

ordenamento jurídico pátrio, encontra fundamento na Lei 6.938/81, em seu artigo 4º, inciso 

VII, bem como no artigo 14, parágrafo 1º, ambos recepcionados pela Constituição Federal de 

1988, artigo 225, parágrafo 3º. 

Ao contrário do que possa parecer, o empreendedor não adquire o direito de poluir, 

apenas fica obrigado a responder e arcar com as externalidades decorrentes da sua produção. 

 

 

 

                                                 
13Princípio 16: As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais 
e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a 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 (ONU, 1992). 
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2.2 Princípios do Direito Minerário e sua constitucionalização 

 

O Direito Minerário, assim como os demais ramos do Direito, deve ser adequado às 

correntes mais modernas da Filosofia do Direito. O princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição da República, “é o supraprincípio que norteia 

todo o ordenamento jurídico. Além disso, a Constituição Federal passa a ocupar o topo da 

cadeira normativa, irradiando-se pelos demais diplomas normativos” (FEIGELSON, 2014, p. 

59). Sendo assim, o Direito Minerário deve ser incluído como elemento indispensável nesse 

processo de proteção à dignidade humana. (FEIGELSON, 2014, p. 59). 

No que diz respeito ao Direito Minerário, cumpre ressaltar que: 

 

Os recursos minerários pertencem à União e seu aproveitamento se dá mediante 
autorizações do citado ente federativo, no interesse nacional. 
Verifica-se, portanto, a titularidade da União em todo e qualquer recurso mineral 
existente no território nacional, que deve ser explorado por indivíduos ou empresas, 
no intuito de satisfazer o interesse nacional. Portanto, conforme já fora explicitado 
anteriormente nesse capítulo, a exploração mineral e, consequentemente, o Direito 
Minerário, são ferramentas essenciais para a satisfação do interesse nacional, em 
especial o princípio da dignidade da pessoa humana, em suas diversas vertentes. 
(FEIGELSON, 2014, p. 60) 

 

De acordo com o previsto no artigo 173 da Constituição Federal de 198814, cabe ao 

particular a exploração do minério, podendo ser executada pelo Estado apenas se imperativo à 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo. 

Segundo os ensinamentos de Bruno Feigelson (2014, p. 60), existem duas vertentes 

para fundamentar a constitucionalização do Direito Minerário. A primeira dispõe que tal 

Direito retira seus fundamentos do texto constitucional; já a segunda afirma que o Direito 

Minerário é usado, juntamente com suas normas, como forma de efetivar os mandamentos da 

Constituição da República. 

Sendo assim, pode-se concluir que o Direito Minerário, para ter validade, deve 

sempre se nortear pelos fundamentos constitucionais, respeitando o ordenamento jurídico 

pátrio. 

 

O Direito Mineral, assim como os demais ramos da árvore jurídica não surgem no 
vácuo. Obedecem às diretrizes políticas estabelecidas por documentos mandatários 
da maior relevância, destacando-se, entre eles: a Constituição do país considerado e 
os acordos, tratados e convenções internacionais dos quais ele é signatário. 

                                                 
14 Art. 173, CF/88 – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (BRASIL, 1988). 
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Analisando-se os documentos mandatários de alguns países pode-se resgatar, ainda 
que de forma vestibular, alguns princípios de Direito Minerário são contemplados 
nesses documentos. (HERRMANN, 2000. p. 167) 

 

Nesse sentido, é necessária atenção especial às legislações anteriores à Carta Magna. 

Diversas legislações relacionadas à extração mineral, como, por exemplo, o próprio Código 

Minerário (CM), que data de 1967, requerem análise aprofundada para saber se tal legislação 

foi ou não recepcionada pela Constituição Federal, vez que tais documentos foram elaborados 

sob a ótica de outras Constituições, muitas vezes com ideologias opostas às do ordenamento 

jurídico atual (FEIGELSON, 2014, p. 61).  

Conforme dispõe Mônica Bahia Galante Freire: 

 

O Direito Minerário possui autonomia didática e científica, embora seja influenciada 
dos demais ramos do direito. São características do direito minerário, princípios não 
só específicos do Direito Minerário, mas também princípios reguladores do Direito 
Administrativo e Tributário, além dos ambientais, a saber: legalidade; formalidade; 
gratuidade; utilidade pública; divisibilidade; perpetuidade; transmissibilidade; 
onerabilidade; precaução; prevenção e poluidor pagador. (FREIRE, 2014, p. 52) 

 

Insta salientar que os princípios do Direito Minerário devem percorrer os princípios 

do Direito Ambiental, já destacados neste capítulo. 

Ainda sob a ótica de Mônica Bahia Galante Freire: 

 

O Direito Minerário, como um conjunto de normas (princípios e regras), cujo objeto 
primordial é a regulação da indústria da produção mineral, abrangendo as todas as 
fases de pesquisa, lavra, beneficiamento de minérios, distribuição e comercialização 
de bens minerais, disciplina especialmente a outorga, o desenvolvimento e a 
extinção do direito a pesquisa e o aproveitamento dos recursos minerais. Abrange 
também a fiscalização pelo Poder Público, conferindo direitos, impondo deveres e 
sanções às pessoas físicas ou jurídicas, requerentes ou detentoras de direitos 
minerários. (FREIRE, 2014, p. 54) 

 

Dessa feita, nos subitens seguintes, serão destacados 11 princípios específicos do 

Direito Minerário, importantes para a compreensão do tema. 

 

2.2.1 Princípio do Interesse Nacional e da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse 

Privado 

 

O Princípio do Interesse Nacional e da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Interesse Privado decorre da necessidade de sacrificar os interesses individuais em prol do 
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interesse da coletividade, vez que o minério é um bem coletivo, de utilidade pública. Eliane 

Pereira Rodrigues Poveda dispõe que: 

 

É efetivamente nesse princípio que irá se avaliar a eficácia dos atos administrativos 
dos regimes de concessão de lavra, como prática de poder de polícia administrativa, 
que deve ser exercido visando promover o aproveitamento dos recursos minerais em 
consonância com a 51 proteção dos recursos minerais, em prol da supremacia do 
interesse público em relação aos interesses individuais. (POVEDA, 2006, p. 50-51) 

 

Isto não significa dizer que os interesses individuais são anulados, apenas dão lugar 

aos anseios da coletividade para que um projeto maior seja executado. Representa sacrificar 

interesses exclusivamente individuais, ainda que legítimos, para atender os interesses 

metaindividuais. 

A mineração é uma atividade que requer um extenso e adequado planejamento com 

atuação preventiva para que os danos e impactos recorrentes da exploração sejam 

minimizados ao máximo e as compensações ambientais sejam realizadas. 

 

A adoção de um planejamento adequado desde a concepção do empreendimento, 
durante a fase de aproveitamento econômico da jazida, como na fase de reabilitação 
da área minerada são práticas essenciais para serem adotadas em todas as etapas do 
ciclo de vida do empreendimento minerário. A desativação passa a ser uma outra 
etapa do ciclo com o cumprimento do Plano de Fechamento de Mina com o devido 
gerenciamento para se evitar passivos ambientais. 
 
O fundamento do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está 
fulcrado no exercício pleno do poder de polícia administrativa do órgão federal 
em perfeita articulação com os demais órgãos gestores para que haja a eficácia e 
aplicabilidade dos atos administrativos praticados pela Administração. (POVEDA, 
2006, p. 51) 

 

De acordo com o artigo 176, § 1º da Constituição Federal15, a pesquisa e a lavra dos 

recursos minerais somente poderão ocorrer mediante autorização ou concessão da União, 

visando o interesse nacional.  

 

 

 

 

                                                 
15 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) (BRASIL, 
1988). 
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2.2.2 Princípio da Necessidade da Destinação de Recurso Mineral ao Uso Geral 

 

Este princípio, decorrente do princípio anterior, afirma que o recurso mineral, como 

bem de todos, deve obrigatoriamente ser destinado ao interesse da coletividade, detendo o 

Estado um poder discricionário de recusar ou conceder a outorga de títulos minerários, bem 

como declarar a caducidade de título cujo proprietário não exerceu sua função social 

(POVEDA, 2006, p. 52). 

Contudo, não basta apenas a exploração da atividade, com a extração do minério. É 

preciso que a mineração ocorra de maneira sustentável, compatível com a preservação 

ambiental. Somente assim o interesse coletivo será respeitado e a verdadeira função social 

cumprida. 

 

Entendemos que o minerador, somente estará cumprindo o princípio em comento, se 
efetivamente estiver aproveitando o recurso mineral, em conformidade com o Plano 
de Aproveitamento Econômico da jazida que reflita as condições reais do 
empreendimento e que o mesmo tenha sido submetido e aprovado pelo DNPM. E 
ainda, se utilizando da melhor tecnologia disponível para o aproveitamento do 
depósito mineral em estrito cumprimento das condicionantes ambientais 
estabelecidas pelos órgãos gestores. (POVEDA, 2006, p. 52) 

 

Assim, além de garantir a mineração sustentável e a disponibilização do bem mineral 

à coletividade, o empreendedor estará cumprindo a função social da propriedade mineral. 

Diante das características peculiares da atividade, a exploração deve ocorrer com tratamento 

diferenciado, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro16 (BRASIL, 2016). 

                                                 
16 Art. 170, CF/88. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) (BRASIL, 1988) 
Art. 225, CF/88. 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: (...) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (BRASIL, 1988) 
Art. 47, Decreto-lei n 227/67 - Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam 
deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: 
I - iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra, dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados da data da 
publicação do Decreto de Concessão no Diário Oficial da União, salvo motivo de força maior, a juízo do 
D.N.P.M.; 
II - Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo D.N.P.M., e cuja segunda via, devidamente 
autenticada, deverá ser mantida no local da mina; 
III - Extrair somente as substâncias minerais indicadas no Decreto de Concessão; 
IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P.M. o descobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída 
no Decreto de Concessão; 
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2.2.3 Princípio da Prioridade de Requerimento para Obtenção do Direito Minerário 

 

Princípio ainda muito utilizado na América Latina, remete à época colonial, 

considerada da descoberta. Está explícito na Constituição Federal de 1934, bem como na de 

1946, que conferem ao proprietário do solo o direito de exploração do minério. Apesar da 

Constituição de 1967 dispor que somente ao proprietário caberia a participação no resultado 

da lavra, o Código de Mineração, que data da mesma época, resgata essa preferência em seu 

artigo 11: 

 

Art.11 – Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento 
e Concessão: 
 
a) O direito de prioridade a obtenção da autorização de pesquisa de registro de 
licença, atribuindo ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área 
considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do pedido 
no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), atendidos os demais 
requisitos cabíveis, estabelecidos neste código. (BRASIL, 1967) 

 

As áreas livres estão, em regra, disponíveis para que qualquer particular realize 

pesquisas, a fim de encontrar minério. Partindo dessa premissa, o Princípio da Prioridade 

preconiza que a outorga de direito de pesquisa e, posteriormente, concessão de exploração 

deverão respeitar a ordem de solicitação ao Poder Público responsável. Isso gera o Direito de 

Prioridade, que é adquirido no momento em que o interessado demonstra ser o primeiro a 

requerer a pesquisa em determinada área (FEIGELSON, 2014, p. 103). 

                                                                                                                                                         
V - Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares; 
VI - Confiar, obrigatoriamente, a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente habilitado ao exercício da 
profissão; 
VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior da jazida; 
VIII - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra; 
IX - Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local; 
X - Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
XI - Evitar poluição do Art., ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração; 
XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos quando se tratar 
de lavra de jazida da Classe VIII; 
XIII - Tomar as providências indicadas pela Fiscalização dos órgãos Federais; 
XIV - Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicação ao D.N.P.M.; 
XV - Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de lavra, de modo a permitir 
a retomada das operações; 
XVI - Apresentar ao D.N.P.M., nos primeiros 6 (seis) meses de cada ano, Relatório das atividades do ano 
anterior. 
XVI - Apresentar ao Departamento Nacional da Produçào Mineral - D.N.P.M. - até o dia 15 (quinze) de março 
de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior. (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976) 
Parágrafo único. Para o aproveitamento, pelo concessionário de lavra, de substâncias referidas no item IV, deste 
artigo, será necessário aditamento ao seu título de lavra. (BRASIL, 1967). 
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Entretanto, tal direito não garante nenhum outro benefício. Caso a documentação 

apresentada não esteja devidamente instruída ou exista algum outro tipo de empecilho, como, 

por exemplo, a área estar vinculada a outros direitos, o particular não adquire o Direito de 

Prioridade (FREIRE, 2014, p. 56). 

Pode-se dizer que o Direito de Prioridade vem para garantir a pesquisa geológica e 

exploração em toda extensão territorial do Brasil, que deveriam ser realizadas pelo Estado, 

mas, devido às dimensões extensas do país, torna-se impossível que sejam feitas pela União 

(FEIGELSON, 2014, p. 103). 

 

2.2.4 Princípio da Otimização da Pesquisa e do Aproveitamento Mineral 

 

Como é cediço, os recursos minerais não são renováveis. As novas tecnologias 

desenvolvidas permitem um melhor aproveitamento do minério e uma maior exploração da 

área minerada, mas, ainda assim, não existe a possibilidade de renovação do bem. Desta feita, 

a exploração do bem mineral deve ocorrer de forma com que esse seja utilizado ao máximo. 

De acordo com o disposto por Mônica Bahia Galante Freire, certas atividades 

contribuem para essa otimização: 

 

Cabe enumerar as seguintes atividades que contribuem para essa otimização: o 
procedimento de habilitar somente quem de fato apresentar a melhor proposta 
técnica para o Poder Público; quanto à área desonerada, definir um valor mais 
elevado para a taxa anual por hectare, se houver prorrogação de pesquisa mineral e 
por todo o período da prorrogação; incentivar a finalização da pesquisa mineral no 
prazo estipulado em lei; criar dispositivos obrigatórios para que os trabalhos de 
pesquisa e lavra sejam iniciados no prazo legal. Também estipular impedimentos 
para que os trabalhos de pesquisa e lavra não sejam suspensos fora dos prazos 
legais; e haver a obrigatoriedade de se lavrar a jazida de acordo com o Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE), devidamente aprovado pelo Poder Público. 
Esse plano contém as seguintes informações: os métodos de mineração utilizados e a 
escala de produção; a proibição de se realizar a lavra ambiciosa – que impossibilita o 
aproveitamento econômico da jazida posteriormente; a obrigatoriedade de se 
apresentar relatórios informativos periódicos sobre a atividade minerária, dentre 
outros. (FREIRE, 2014, p. 56) 

 

Sendo assim, é de suma importância que o mineral seja aproveitado da melhor forma 

possível, desde a fase de pesquisa até a exploração final, através da mineração ecoeficiente. A 

área explorada deve, na medida do possível, ser regenerada e as condições naturais restituídas 

ou preservadas para as presentes e futuras gerações. Tal princípio tem relação com o Princípio 

Intergeracional do Direito Ambiental (FREIRE, 2014, p. 57). 

 



40 
 

2.2.5 Princípio do Conteúdo Ético da Mineração 

 

Ainda sob a égide do recurso mineral como bem finito e pertencente à coletividade, o 

minerador, ao explorar, deve adotar uma postura ética, de aproveitamento máximo e mínimo 

desperdício para garantir a existência do bem para as presentes e futuras gerações. Para tanto, 

devem ser elaborados o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) e o Plano de Fechamento 

de Mina (PFM), que precisam ser seguidos à risca desde o início do empreendimento 

(SERRA apud FREIRE, 2014, p. 57). 

Entretanto, apesar de apresentado na fase inicial do empreendimento, o Plano de 

Fechamento de Mina não é estático, devendo, sempre que possível, ser revisado e adequado às 

novas situações da mina e do meio ambiente, permitindo, assim, uma atividade minerária 

sustentável. 

Insta salientar que o Código Minerário, no artigo 47, inciso VII17 e artigo 4818, proíbe 

expressamente a denominada “lavra ambiciosa”, que é aquela gerida sem levar em 

consideração o plano preestabelecido ou explorada de forma a impedir a utilização posterior 

(BRASIL, 1967). 

No que diz respeito à mineração ética, o recolhimento da Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM19) se faz necessário por ser, como já dito 

exaustivamente, o bem mineral de uso e interesse coletivos. Dessa feita, nada mais justo que o 

empreendedor seja obrigado a recolher o valor como forma de compensação pelo uso de bem 

patrimonial da União. A principal destinação do recurso deve, em tese, ser o município onde 

está localizada a mineração para benefício da população local (POVEDA, 2006, p. 59-62). 

 

 

 

 

                                                 
17 Art. 47, Decreto-lei n 227/67. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam 
deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: (...) 
VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior da jazida; (BRASIL, 1967). 
 
18 Art. 48, Decreto-lei n 227/67 - Considera-se ambiciosa, a lavra conduzida sem observância do plano 
preestabelecido, ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. (BRASIL, 
1967). 
 
19 O art. 20, §1º, da CF/88 estabelece que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração da União 
como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. 
(FEIGELSON, 2014, p. 323). 
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2.2.6 Princípio do Resultado Global 

 

Por ser o recurso mineral um bem de todos, não renovável, a atividade minerária, 

para ser exercida, deve apresentar um projeto contemplado dentro da ótica dos interesses 

difusos que, para o ordenamento jurídico brasileiro, incluem tanto os aspectos ambientais 

como os econômicos e sociais (POVEDA, 2006, p. 56). 

 

O administrador, na avaliação final, ponderará sobre os diversos impactos 
resultantes da atividade, contrapondo os positivos aos negativos e decidirá sobre a 
outorga ou não do título solicitado. 
 
O título a ser outorgado deverá, portanto, contemplar globalmente os interesses 
difusos anteriormente enunciados. 
 
No entendimento de Serra (2000, p. 27), o projeto de engenharia mineral deve ser 
avaliado conjuntamente com os projetos ambientais, econômico e social. Somente 
mediante uma avaliação conjunta de todos eles é que o Poder Público poderá avaliar 
a viabilidade do empreendimento mineiro. (POVEDA, 2006, p. 56) 

 

Segundo esse princípio, o administrador, para decidir se irá conceder a outorga ou 

não do título solicitado pelo empreendedor, deverá analisar cuidadosamente o projeto de 

exploração minerária apresentado. Deve-se sopesar os prós e contras, levando em 

consideração não somente os impactos ambientais, como também os sociais e econômicos 

(POVEDA, 2006, p. 56). 

É de extrema importância que a mineradora tenha em mente que a atividade deverá 

ser exercida com ética e responsabilidade socioambiental. “Na ótica dos interesses difusos, 

este minerador é o usuário do recurso ambiental, portanto, deverá dar a contraprestação 

necessária ao seu aproveitamento, respeitando os princípios basilares da legislação mineral” 

(POVEDA, 2006, p. 56-57). 

Eliane Poveda, forte nas palavras de Nascimento, ainda explica que: 

 

O racional equivale à obediência do meio tratativo da terra considerado 
cientificamente mais correto. Olhando sob o aspecto da destinação econômica da 
terra, a racionalidade visa harmonizar, finalisticamente, o que a experiência e a 
ciência oferecem e o objetivo final do tratamento. [...] Na busca do melhor resultado 
no utilizar a terra à adequação tem sentido relevante. (NASCIMENTO apud 
POVEDA, 2006, p. 57) 

 

O simples fato de o projeto apresentar aspectos negativos não resulta 

necessariamente no impedimento da atividade minerária. Em determinadas situações, os 

benefícios resultantes da atividade são maiores do que o possível dano. 
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2.2.7 Princípio da Dualidade da Propriedade 

 

É cediço que os bens minerais são de propriedade da União. Já o solo pode ser de 

propriedade de particular ou de ente federativo.  

Para facilitar o entendimento, um exemplo seria uma propriedade que contém pedras 

preciosas em seu solo. No caso em tela, a propriedade do solo é de certo particular. Contudo, 

as pedras preciosas, até o momento da extração, são consideradas bens da União, que só 

podem ser exploradas mediante concessão outorgada pelo Ente Federativo (FEIGELSON, 

2014, p. 95). 

Dessa feita, pode-se concluir que existe uma dupla propriedade: a do solo, que 

pertence ao particular; e a minerária, localizada no subsolo e pertencente à União, conforme 

art. 20, inciso IX da Constituição Federal de 198820. 

Assim, surge o Princípio da Dualidade da Propriedade, que prevê o convívio 

harmonioso dessas duas propriedades. Insta salientar que, como já exposto, caso necessário, a 

vontade do particular poderá ser suprimida em detrimento do interesse público, como forma 

de assegurar a exploração do bem da União em consonância com o Princípio da Supremacia 

do Interesse Público sobre o Privado (FEIGELSON, 2014, p. 96). 

Nesse sentido, Adriano Drummond Cançado Trindade leciona: 

 

Mais especificamente na Constituição de 1988, todavia, não só o princípio da 
dualidade foi empregado, mas também foi atribuída a propriedade dos recursos 
minerais à União. Essa inovação representou o fim de um debate, pois até então o 
ordenamento jurídico nacional previa que a propriedade dos recursos minerais era 
independente da propriedade do solo. Contudo, o ordenamento não atribuía a 
propriedade dos recursos minerais a nenhum ente, dando margem à interpretação de 
que os recursos minerais estariam inseridos na categoria de res nullius. O atual texto 
constitucional deixa claro que a propriedade dos recursos minerais é da União e que 
essa mesma propriedade da efetiva exploração, reporta-se a “jazidas, em lavra ou 
não, e demais recurso minerais”. (TRINDADE, 2009, p. 63) 

 

Não se deve, portanto, confundir a propriedade do solo e a propriedade do subsolo. 

Os recursos minerais, ainda que localizados em área particular, são de propriedade da União, 

só podendo ser explorados mediante concessão outorgada pelo Estado. Pode-se afirmar, 

então, que, juridicamente, existe uma dupla propriedade, sendo a primeira do solo, 

                                                 
20 Art. 20, CF/88 – São bens da União: 
[...] 
IX – Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. (BRASIL, 1988) 
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pertencente ao particular, e a segunda do subsolo, cujo domínio é da União21 (FEIGELSON, 

2014, p. 95). 

 

2.2.8 Princípio da Compatibilidade Ambiental  

 

A mineração é uma atividade que implica necessariamente em impacto ambiental. 

Pela própria natureza do segmento, o dano ambiental é inevitável. Contudo, existem 

instrumentos capazes de mitigar, compensar e/ou recuperar a área degradada. 

O princípio visa garantir a mineração sustentável, com a preservação ambiental e o 

mínimo impacto à natureza. 

Porém, existem casos em que a atividade é verdadeiramente conflitante com o local, 

como, por exemplo, minerar dentro de reserva extrativista, fato inclusive proibido pelo artigo 

18, § 6º da Lei 9.985, de 18 de julho de 200022, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000). 

De acordo com Freire (2014, p. 60), tal princípio deu origem à exigência dos Estudos 

de Impactos Ambientais (EIA)23, dos Planos de Controle Ambiental24 e dos Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs)25. 

                                                 
21Art. 20, CF/88. São bens da União: (...) 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; (BRASIL, 1988). 
Art. 176, CF/88. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra (BRASIL, 1988). 
 
22 Art. 18, Lei 9.985/2000 - A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 
animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, 
e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. (...) 
§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional (BRASIL, 2000). 
 
23 O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que foi instituído pela Resolução nº 001/86 do CONAMA, “constitui 
um dos mais importantes instrumentos de proteção ao meio ambiente. A sua essência é preventiva e pode 
compor uma das etapas do licenciamento ambiental. 
O Estudo de Impacto Ambiental deverá obedecer às seguintes diretrizes gerais: I- contemplar todas as 
alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do 
projeto; II- identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e 
operação da atividade; III- definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na 
qual se localiza; IV- considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implementação na área 
de influência do projeto, e sua compatibilidade”( GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. 2014, p. 271-272). 
 
24“ PCA: Plano de Controle Ambiental é o documento norteador de todas as ações mitigadoras, que contêm os 
projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados pelo EIA/RIMA na fase de 
Licenciamento Prévio, e é exigido pela resolução CONAMA nº 009/90”. (FREIRE, 2014, p.60). O Plano de 
Controle Ambiental - PCA, conterá os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na 
fase da Licença Prévia (CONAMA, Res.009/90). 
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2.2.9 Princípio da Função Social da Propriedade Minerária 

 

Como dito alhures, a Constituição da República, em seu artigo 20, inciso IX, bem 

como no artigo 17626, preconiza que os bens minerais são de propriedade da União. Nesse 

sentido, também dispõe o Código Civil: 

 

Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos 
minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros 
bens referidos por leis especiais. 
Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos 
minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos a 
transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. (BRASIL, 2002) 

 

Além da preocupação quanto à propriedade do solo, subsolo e bens naturais neles 

existentes, a Carta Magna não se descuidou da questão social vinculada à atividade 

econômica, determinando que, para a exploração do bem mineral ser viável, é necessário que 

seja respeitada a função social da propriedade. O próprio texto constitucional determinou 

critérios de controle do exercício da função social dessa, dentre eles o da preservação 

ambiental (FREIRE, 2014, p. 61). 

Sendo assim, desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a propriedade 

deixou de ser um direito absoluto. Apesar de amplamente protegida pela Carta Magna, perde 

seu caráter individualista em prol do bem-estar social, da coletividade. 

Logo, a propriedade, seja ela particular ou pública, precisa atender aos interesses 

sociais, sendo vinculada, desde a origem, à vontade da coletividade em respeito ao Princípio 

da Preponderância do Interesse Público sobre o Particular e do Princípio da Destinação do 

Bem Mineral ao Uso Geral. 

De acordo com Eliane Pereira Rodrigues Poveda, citando Hermam Benjamim: 

 

                                                                                                                                                         
25 “O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) surgiu para a recuperação dos empreendimentos que 
se destinam à exploração dos recursos minerais. 
Esta recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com 
um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. 
Logicamente, que esta restauração deve se aproximar o mais próximo da realidade, mas em grandes 
empreendimentos minerários, a possibilidade de reparação se restringe, basicamente, à vegetação” (SOARES, 
2012, p. 61). 
 
26 Art. 20, CF/88. São bens da União: (...) 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; (BRASIL, 1988). 
Art. 176, CF/88. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (BRASIL, 1988). 
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É função toda atividade (como conjunto de atos finalisticamente orientados) 
exercida no interesse geral ou no interesse alheio. Compõe-se em síntese de uma 
missão. Pressupõe sempre a idéia de ofício, público ou privado, que é sua base 
concreta. 
A chamada função ambiental depassa a órbita do Estado e chama o cidadão, 
individual ou coletivamente, para exercer algumas de suas missões. (BENJAMIM 
apud POVEDA, 2006, p. 53) 

 

Transposta para a atividade mineral, a função socioambiental tem seus liames 

econômicos e sociais inseridos na visão de sustentabilidade da região explorada e dos grupos 

sociais envolvidos (POVEDA, 2006, p. 53). 

Isso posto, pode-se dizer que, caso o plano apresentado não atenda a função social, o 

Poder Público pode não outorgar ao particular o direito de exploração da mina. 

 

2.2.10 Princípio da ‘Lex Mercatória’ 

 

Para que as relações internacionais referentes ao comércio se estabeleçam e adquiram 

segurança jurídica, é necessário que o Direito acate e acolha normas desenvolvidas ao longo 

de gerações. 

A Lex Mercatória é um copilado de princípios e regras que pode resultar do Direito 

Consuetudinário ou da jurisprudência. Para o doutrinador Luís Roberto Barroso, seria “o 

primado dos usos no comércio internacional e se materializando também por meio dos 

contratos e cláusulas-tipo, jurisprudência arbitral, regulamentação de profissionais elaboradas 

por suas associações representativas e princípios gerais comuns às legislações dos países” 

(BARROSO, 2001, p. 3). 

Dessa feita, no atual cenário globalizado, em que as fronteiras são cada vez menores 

e os produtos são comercializados em grande escala em todo o mundo, a Lex Mercatoria 

tornou-se essencial para o Direito Internacional. 

Como ensina Bruno Feigelson (2014, p. 101), em 1958, após um caso no tribunal 

arbitral sobre a indústria petrolífera determinar que a lei nacional deveria ser interpretada e 

complementada pelos princípios gerais do Direito, costumes e boas práticas da indústria do 

petróleo, o termo Lex Petrolea foi instituído. 

O autor defende que, no caso do Direito Minerário, a analogia à Lex Petrolea seria 

fundamental, considerando a natureza da atividade minerária e sua importância no comércio 

internacional. 

 



46 
 

A Lex Mercatoria no Direito Minerário pode ser concebida como sendo o conjunto 
de princípios gerais do Direito Minerário, costumes e boas práticas da indústria da 
mineração que se mostram presentes nas relações entre os próprios mineradores. 
Sendo certo, ainda, que a Lex Mercatória em muitos casos pode apresentar-se de 
forma implícita, e, mesmo assim, deve ser levada em consideração na resolução de 
casos concretos. (FEIGELSON, 2014, p. 101) 

 

A aplicação dos costumes e práticas do mercado, tanto internacional quanto nacional, 

na solução de possíveis conflitos minerários em determinadas circunstâncias traria maior 

segurança jurídica ao setor. 

 

2.2.11 Princípio da Recuperação e/ou Reabilitação da Área Degradada 

 

Tal princípio está diretamente ligado ao Princípio de Direito Ambiental do 

Desenvolvimento Sustentável. De acordo com o artigo 225, §2º27 da Constituição Federal, 

para que o ente federado outorgue o direito do particular de exploração do minério, faz-se 

necessária a elaboração de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD).  

É público e notório o fato que a atividade minerária causa impacto ao meio ambiente. 

Ainda que seja utilizada tecnologia de ponta, por se tratar da extração de bem natural 

localizado no subsolo, a interferência na flora, bem como na fauna, é inevitável. Tais 

intervenções resultam em alterações das características físicas, químicas e biológicas da área, 

podendo modificar, inclusive, o potencial socioeconômico da região (POVEDA, 2006, p. 58). 

 

Todo ato de minerar, tanto a céu aberto como subterrâneo, modifica o terreno no 
processo da extração mineral e de deposição de rejeitos. O bem mineral extraído não 
retorna mais ao local, fìca em circulação, servindo ao homem e às suas necessidades. 
Esse aspecto traz consigo uma dúbia questão, pois se, de certa maneira, a mineração 
degrada o terreno, é verdade também que este ambiente pode ser reestruturado de 
forma aceitável, limitando o impacto ambiental negativo a um curto período de 
tempo. A reestruturação é um dos elementos que devem ser objeto de preocupação e 
de ações efetivas desde os primórdios do processo de planejamento, durante a 
exploração da jazida, até um período após o término da atividade mineira no local. 
(POVEDA, 2006, p. 57-58) 

 

Com base no desenvolvimento sustentável, é possível garantir que os recursos 

naturais são a base para o crescimento econômico e que a proteção ambiental é inerente ao 

desenvolvimento. 

                                                 
27Art. 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. (...) 
§ 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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Sendo assim, o empreendedor, para exercer a atividade, tem a obrigação de reabilitar 

as áreas degradadas. Além disso, deve tentar, ao máximo, mitigar os danos, não só ambientais 

como também econômicos e sociais, causados à área explorada, bem como recuperar, sempre 

que possível, a região ou, na pior das hipóteses, compensar os prejuízos causados. Ao término 

do empreendimento, a área deve ser disponibilizada em condições de serem exercidas outras 

atividades, econômicas ou não (POVEDA, 2006, p. 57-59). 
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3 A MINERAÇÃO NO BRASIL 

 

A mineração no Brasil é considerada, tanto pelo Decreto-Lei 3.365/41 quanto pela 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 369/06, como uma 

atividade de utilidade pública. 

 

Art. 5°, Decreto-Lei 3.365/41 – Consideram-se casos de utilidade pública: (...) 
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da 
energia hidráulica; 
Art. 2°, Resolução do CONAMA 369/06 – O órgão competente somente poderá 
autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente 
caraterizada 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 substâncias minerais, outorgadas pela 
autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho. (FREIRE, 2010, p. 
58) 

 

Além disso, a atividade auxilia a União na transformação dos minerais extraídos em 

produtos manufaturados para a sociedade, bem como em benefícios econômicos e sociais para 

toda a população (FREIRE, 2010, p. 59). 

Conforme o Parecer PROGE/DNPM n. 145/2006 instrui: 

 

A mineração representa hoje atividade indispensável à evolução sustentável do país, 
chegando a afirmar a doutrina que: 
‘A mineração é uma atividade de utilidade pública e como tal deve ser reconhecida, 
pois é inimaginável a via sem minerais, metais e compostos metálicos, essenciais 
para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. O combate à fome 
depende da agricultura e esta dos fertilizantes. Também dependem de produtos 
minerais a habitação, o saneamento básico, as obras de infraestrutura viária, os 
meios de transportes e de comunicação.’ 
‘Para os padrões, métodos e processos de desenvolvimento econômico e social, com 
qualidade ambiental, hoje existentes no mundo, a disponibilidade de bens minerais é 
simplesmente essencial: não há progresso sem a mineração e seus produtos’. 
(PROGE/DNPM apud FREIRE, 2010, p. 60) 

 

Como é de conhecimento geral, não existe mineração sem intervenção nos recursos 

naturais, pela própria característica da atividade, que está diretamente ligada ao meio 

ambiente. Os minerais são bens não renováveis, encontrados no solo e subsolo, cuja 

exploração ocorre em função de fluxos de demandas globais e, por isso, a atividade é contínua 

com fases de crescimento, ou não, em função desses fluxos. O minério extraído deve 

imediatamente ser negociado, de acordo com a demanda, pois, se um país não realizar a venda 
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de determinado minério, outro país certamente irá suprir a necessidade do mercado (FREIRE, 

2010, p. 60). 

A economia mundial atualmente depende diretamente dos recursos minerais, matéria 

prima para fabricação de uma infinidade de produtos essenciais aos seres humanos, como 

demonstra Beatriz Souza Costa. 

 

Os dados comprovam como o minério de ferro é uma commodity com profundas 
implicações na balança comercial brasileira. Para se ter uma noção concreta sobre a 
utilização desta sustância, deve-se pensar, principalmente, em sua transformação em 
aço, que tem sua colaboração direta em importantes setores da economia, como: 
automotivo, ferroviário, naval, agrícola e rodoviário, eletro-eletrônico, mecânico, 
construção civil, utilidades domésticas, comerciais e embalagens e recipientes. 
(COSTA, 2009, p. 125) 

 

Assim, mesmo com a necessidade de ampla proteção ao meio ambiente, a postura 

adotada em relação ao setor minerário não pode ser utópica a ponto de querer proibir ou 

condenar de maneira irrestrita a mineração. Deve-se procurar a implementação de políticas de 

gestão ambiental que visem a exploração minerária segundo os preceitos do desenvolvimento 

sustentável, considerando não apenas o econômico, mas também o ambiental e o social. 

 

3.1 Conceitos 

 

Antes de tudo, para uma correta abordagem do tema, convém definir o conceito de 

mineral, minério, mina, jazida e mineração. 

De acordo com o Dicionário Geológico-geomorfológico, mineral é uma “massa 

orgânica natural, de composição química definida, com um ou vários tipos de cristalização. 

Os minerais compõem as rochas que constituem a litosfera (crosta da terra)” (GUERRA apud 

ALMEIDA, 1999, p. 29-30). Conforme o referido dicionário, minério “é um mineral ou 

associação de minerais (rocha), que pode ser explorado do ponto de vista econômico” 

(GUERRA apud ALMEIDA, 1999, p. 29-30). 

Com fulcro no art. 4° do Código de Mineração, “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; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa” 

(BRASIL, 1967). 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) conceitua mineração como “derivada 

do latim mineralis (relativo às minas), a mineração pode ser definida como o processo de 
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extração de minerais, ou compostos minerais, de valor econômico para usufruto da 

humanidade” (IBRAM, 2013, p. 31). 

Conforme posicionamento de Marcelo Gomes de Souza, o recurso mineral é 

considerado um bem ambiental. 

 

Em face de sua condição de recurso natural, os minerais pertencem ao patrimônio 
ambiental: como parte desse patrimônio devem, consequentemente, ser objeto de 
proteção, em igualdade de condições com os demais recursos ambientais como a 
água, o ar, o solo e a vegetação. (SOUZA apud ALMEIDA, 1999, p. 42) 

 

Nesse diapasão, por ser classificado como bem ambiental, tal recurso recebe proteção 

constitucional, com fulcro no art. 225 e infraconstitucional, conforme previsto na Lei 

6.938/81. Insta salientar que o tratamento jurídico e a proteção dada ao bem devem ser 

ampliados, devido à sua característica de ‘bem não renovável’, devendo a exploração ser 

amplamente controlada e os padrões técnicos respeitados para evitar ou, pelo menos 

minimizar, a degradação ambiental. 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Beatriz Souza Costa ensinam que: 

 

A Constituição de 1988 introduz artigos importantes relativos à mineração, como 
Art. 170, inciso VI, Art. 186, inciso II, mas o Artigo 225, em particular, em seu 
caput, considera pela primeira vez que o meio ambiente é um bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida. Dessa forma os bens ambientais minerais 
também são um bem de uso comum do povo e certamente essenciais para o 
desenvolvimento socioeconômico do País. (FIORILLO; COSTA, 2012, p. 18) 

 

Por ser o recurso mineral parte integrante do bem ambiental, este deve ser 

amplamente protegido para garantir o uso adequado para as presentes e futuras gerações, de 

maneira a respeitar o princípio do desenvolvimento sustentável. 

Urge salientar que o IBRAM classifica o setor minerário como parte da indústria 

primária, onde os bens produzidos são derivados e extraídos da terra e transformados em 

matéria-prima para a indústria secundária. É um setor que, além do produto base que fornece, 

impulsiona diversas oportunidades econômicas (IBRAM, 2013, p. 31). 

 

3.2 Um breve escorço histórico da mineração no Brasil  

 

A história da mineração no Brasil é um tema amplo, principalmente no que diz 

respeito à fase colonial. De acordo com Manuel Serrano Pinto, nas palavras de Beatriz Souza 

Costa, “sobre a história mineral colonial nos domínios da pesquisa arquivística e da pesquisa 
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arqueológica mineral ainda há muito a desvendar, tendo em vista os vários dados publicados 

que ainda não têm consenso entre os pesquisadores” (PINTO apud COSTA, 2009, p. 67). 

Na época do descobrimento do Brasil, os portugueses estavam em busca de metais 

preciosos. Porém, ao chegarem às terras brasileiras pela primeira vez, os colonizadores não 

encontraram nenhuma riqueza mineral, como se aduz da carta de Pero Vaz de Caminha ao 

Rei: “Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de 

metal ou de ferro; nem lho vimos” (CAMINHA apud PEREIRA, 2002, p. 72). 

De acordo com Liccardo, Sobanski e Chodur (2004, p. 42), em um primeiro 

momento, a ausência dos minerais resultou em um estranhamento. “Enquanto na América 

Espanhola os conquistadores já tinham encontrado ouro e prata quando chegaram 

(principalmente México e Peru), na América Portuguesa estranhava-se a total ausência desses 

metais” (LICCARDO; SOBANSKI; CHODUR, 2004, p. 42). 

Em 1664, em uma correspondência destinada a Fernão Dias, o Rei Afonso VI diz: 

“Eu, El Rei, vos envio muito saudar. Bem sei que não é necessário persuadir-vos a que 

concorrais de vossa parte com o que for necessário para o descobrimento das minas” (DEL 

PRIORE; VENÂNCIO, 2010, p. 71). 

Assim, iniciou-se a exploração da terra à procura de minerais preciosos. “De vilas e 

cidades como São Vicente, São Paulo e Taubaté, levas de homens começam a se deslocar em 

direção aos vales e serras mineiros” (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010, p. 71). 

A região das minas foi povoada rapidamente por aventureiros de maneira incompleta 

e irregular e a extração ocorreu de forma desgovernada. Entretanto, o ouro encontrado no 

primeiro momento foi o de aluvião28 e, por isso, esgotou-se rapidamente. Assim “esgotadas as 

primeiras lavras de aluvião, uma mudança se impôs: o ouro que estava ao alcance da mão 

teria, a partir de então, que ser extraído do seio das montanhas” (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 

2010, p. 71). 

A “corrida do ouro”, que, a princípio, era uma atividade exercida por todos, passou a 

ser financiada pela elite latifundiária, única com condições econômicas para continuar 

investindo na exploração. De acordo com Maria Laura Barreto (2001, p. 5), “no Século 

XVIII, ocorreu o primeiro grande boom mineral, ocasionado pela descoberta do ouro, dando 

início ao surgimento das bases para a constituição do setor mineral brasileiro e colocando o 

Brasil como o primeiro grande produtor mundial deste metal (BARRETO, 2001, p. 5). 

                                                 
28 O ouro de aluvião “é o ouro encontrado nos vales dos rios, onde sua extração era realizada por escravos com o 
uso de uma peneira que separava o ouro da água e da areia.” (DESCOBERTA..., 2012). 
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A exploração do minério, em especial ouro e prata, despertou o interesse da realeza 

portuguesa, que regulamentou a extração dos metais, utilizando-se, para tanto, das 

Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. O Brasil passou a vivenciar o denominado 

“sistema regaliano”, pelo qual o rei autorizava que o subsolo fosse explorado, contanto que 

houvesse um pagamento em contrapartida, conhecido como royalty, termo inglês que 

significa realeza (LARA; BORGES, 2015, p. 309). 

A extração era controlada pelo Governo, que confiscava parte do que era retirado, 

mediante um imposto denominado “quinto”. Como dito alhures, por ser uma atividade 

dispendiosa, que exigia mão de obra qualificada, ferramentas específicas e boa logística para 

o transporte do bem extraído, não foi desenvolvida corretamente. Por esses motivos, as 

Constituições de 1824 e 1891 não continham normas específicas de regulamentação da 

mineração (COSTA, 2009). 

Conforme dispõe Marcos Lobato Martins: 

 

A Constituição de 1824 adotou o regime dominial, pelo qual os minérios eram 
considerados propriedade do Estado. O controle das lavras e dos mineradores passou 
a ser responsabilidade das Províncias. Para os diamantes, restou a obrigação de 
lapidar as pedras no Rio de Janeiro, nas dependências da “Fábrica de Lapidação” do 
Tesouro Nacional. Havia, porém, uma dificuldade na Constituição de 1824, que não 
foi efetivamente sanada por leis ordinárias posteriores. Não ficara bem definida a 
separação da propriedade do solo e do direito de explorar as riquezas minerais. 
(MARTINS, 2008, p.71) 

 

Com as novas descobertas de minas, a legislação pátria aumentou e passou a regular 

o exercício da atividade. Nas Constituições seguintes, o tema foi tratado, mas sempre com um 

viés econômico. A preocupação principal era a arrecadação e o lucro resultantes da 

exploração, de forma que o bem ambiental não era sequer mencionado. As normas 

constitucionais se limitavam, basicamente, a estabelecer como seria o regime de exploração 

do minério e a regulamentar a tributação sobre a lavra.  

 

Assim, a sistemática ainda hoje vigente do direito à participação do proprietário do 
solo nos resultados da lavra teve seu embrião na constituição de 1934, mas alcançou 
a sua plenitude somente a partir de 1967, aplicável aos direitos de lavra concedidos 
após a entrada em vigor do Código de Mineração. (PELLEGRINO, 2012, p. 119) 

 

Bruno Feigelson sintetiza a trajetória do Direito Minerário: 

 

Constatamos, assim, que o Direito Minerário compreendeu distintos sistemas ao 
longo da história do ordenamento jurídico brasileiro. Tivemos o sistema regaliano, 
com vigência durante todo o período colonial, sistema este que previa os recursos 
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minerais como propriedade exclusiva da Coroa Real portuguesa. O sistema 
regaliano deu lugar ao sistema dominial imperial, muito similar ao anterior, 
adequando apenas as distinções entre o Brasil Colônia e do Brasil independente. 
 
O sistema dominial imperial, por sua vez, deu origem ao sistema de acessão, reflexo 
do sistema liberal, inspirado nas revoluções burguesas, em especial a francesa, e o 
respectivo Código Civil Napoleônico. (...) 
 
O sistema de acessão deu lugar ao sistema dominial republicano, atualmente 
vigente, que consagra a dualidade da propriedade (...) 
 
Assim, atualmente, após diversas transformações, os recursos minerais, inclusive os 
do subsolo, são bens da União, nos termos do art. 20, IX, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). (FEIGELSON, 2014, p. 46) 

 

Cumpre ressaltar que uma das fases do crescimento do setor minerário no Brasil 

ocorreu em um contexto histórico político ditatorial. À época, o Estado tinha por objetivo 

fomentar a economia a qualquer preço, valendo-se de toda atividade capaz de melhorar seus 

indicadores econômicos, na tentativa de retirar o país do subdesenvolvimento. Sendo assim, 

as questões de ordem ambiental foram relegadas a segundo plano (FREIRE, 2014, p. 23-24). 

Nessa seara, Maria Laura Barreto faz uma análise de três períodos da mineração 

brasileira, demonstrando a queda de produção do setor no período da promulgação da 

Constituição Federal da República do Brasil de 1988. 

 

O comportamento da indústria extrativa mineral de 1980 a 2000, expresso pela taxa 
de crescimento médio anual, para os quinquênios compreendidos no período, é 
apresentado na Figura 3. 
[...] 
Claramente desenham-se, nessa figura, três diferentes perfis de crescimento. O 
primeiro, de 1980-84, o de maior crescimento, com uma taxa média anual superior a 
12%, típico da entrada em produção de grandes empreendimentos para atender ao 
mercado externo, a partir de investimentos realizados no Brasil nos anos 70. O 
segundo, o de mais baixo crescimento e mais longo, preenchendo dois quinquênios, 
de 1985 a 1994, com uma baixa taxa média de crescimento, de cerca de 3% ao ano, 
devido ao período de redemocratização brasileira após longo período de ditadura, 
quando se promulgou uma nova Constituição que colocava entraves à entrada de 
novos grupos de capital estrangeiro no Brasil, gerando retração dos investimentos 
externos e sem que tenha havido correspondente investimento em novos 
empreendimentos por parte do capital brasileiro. Finalmente, o terceiro perfil, o 
período iniciado em 1995, com um crescimento médio anual de 8%. (BARRETO, 
2001, p. 13) 

 

Para entender o disposto pela autora na citação supramencionada, é imprescindível a 

leitura do gráfico abaixo: 
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Figura 1: Índices de crescimento anual médio por quinquênios da produção mineral brasileira, 1980-1999 

- Gráfico reproduzido da obra “Mineração e Desenvolvimento Sustentável: Desafios para o Brasil” 
Fonte: BARRETO, 2001, p. 13. 

 

Somente na Constituição Federal de 1988 surge a preocupação com o meio ambiente, 

conforme demonstra Beatriz Souza Costa:  

 

A Constituição de 1988, paradigmaticamente, regula toda a vida mineral do país e 
inova com artigos exclusivos sobre mineração e meio ambiente jamais pensados em 
qualquer outra Constituição brasileira. A Constituição privilegiou o Direito 
Minerário e o Direito Ambiental [...]. (COSTA, 2009, p. 93) 

 

A Constituição Federal de 1988 foi inovadora em vários sentidos. No tocante à 

mineração, alguns aspectos foram tratados no documento, mas, sem dúvida alguma, a 

preocupação com o meio ambiente é o mais relevante da nova Carta. Normas de proteção 

ambiental podem ser encontradas em vários artigos da Constituição, mas sua essência se 

encontra no artigo 225: 

 

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 defende-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

 

O regime de concessão e autorização foi mantido, mas Estudos de Impacto 

Ambiental, licenciamento ambiental para a atividade, bem como planos de fechamento de 

minas e planos de recuperação de áreas degradadas, passaram a ser exigidos para a abertura 

de uma mina. O minério começou finalmente a ser tratado como parte do bem ambiental, 

considerado um direito fundamental a ser assegurado para as presentes e futuras gerações. 

Isso posto, é de suma importância que a aplicação das normas do Direito Minerário 

seja sempre feita conforme os ditames da Constituição Federal. Como dito, o Código 

Minerário foi influenciado pela falta de liberdade imposta pelo regime ditatorial vigente à 

época. Já a Carta Magna prima pela dignidade da pessoa humana, tendo-a como princípio 
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basilar. E é cediço que tal princípio encampa o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 

3.3 A importância econômica da mineração no Brasil 

 

A exploração de recursos minerais é essencial para a manutenção da forma de vida 

da sociedade contemporânea. A maior parte das necessidades do ser humano é atendida com 

os vários recursos minerais. Os equipamentos e bens que garantem a qualidade da vida 

humana, tais como, bens de consumo, combustíveis, fertilizantes, ferramentas, rodovias, 

dentre outros, são derivados da mineração. 

Além de ser fonte de matéria prima, a atividade de mineração é a responsável pela 

geração de riquezas, movimentando a economia. Em 2013, segundo dados do IBRAM, a 

mineração representava de 3% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Sabe-se que o 

subsolo brasileiro é rico em minerais, contudo, o conhecimento geológico sobre as reservas 

ainda é escasso, tendo sido apenas 20% das reservas adequadamente mapeadas. Apesar disso, 

o país é exportador global de minérios, como grafite, minério de ferro, manganês, bauxita, 

dentre outros (IBRAM, 2013, p. 34). 

De acordo com o IBRAM, a atividade minerária impulsiona significativamente a 

economia. “Além de ser uma indústria de base, a mineração promove indiretamente outras 

atividades econômicas. Há benefícios diretos, como geração de emprego, renda, pagamento 

de tributos e compensações financeiras, muitas vezes em lugares inóspitos ou de difícil 

acesso” (IBRAM, 2013, p. 34). 

O Estado de Minas Gerais é um bom exemplo, pois, segundo dados da Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos 

municípios que têm como principal atividade a extração de minerais é comparativamente 

maior do que do Estado. Enquanto, em 2011, o IDH de Minas Gerais era de 0,766, no mesmo 

período, no município minerador mineiro de Itabira, esse índice era de 0,798. No município 

de Araxá, o IDH era de 0,799, e, no município de Nova Lima, 0,821. Essas cidades têm como 

destaque na economia a extração de ferro, nióbio e ouro, respectivamente (IBRAM, 2013, p. 

34-35). 

Ainda de acordo com relatório do IBRAM, em 2011, a mineração gerava 175 mil 

empregos diretos e 2,2 milhões de postos de trabalho na cadeia de transformação do minério 

(IBRAM, 2013, p. 35). 

De acordo com Lara e Borges: 
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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. (LARA; BORGES, 2015, p. 319)29 

 

A Constituição Federal de 1988 criou a Contribuição Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM), no artigo 20, §1º, como contraprestação pela utilização 

econômica dos recursos minerais. A cobrança da CFEM foi regulamentada pela Lei nº 8.001 

de 1990, nos seguintes termos: 

 

Art. 2º (...) 
§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias 
minerais, será de: 
I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% (três por cento); 
II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), 
ressalvado o disposto no inciso IV deste artigo; 
III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% 
(dois décimos por cento); 
IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, e 0,2% 
(dois décimos por cento) nas demais hipóteses de extração. 
§ 2º A distribuição da compensação financeira referida no caput deste artigo será 
feita da seguinte forma:   
I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal; 
II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios; 
II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e 
restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao 
desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral; 
III - 10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem 
integralmente repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à proteção mineral em regiões 
mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. (BRASIL, 1988) 

 

Já a Taxa Anual por Hectare (TAH) foi instituída pela Lei nº 7.886 de 1989 e 

alterada pela Lei nº 9.314 de 1996. Em 2010, a Portaria nº 112 do Diretor Geral do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) atualizou os valores para R$ 2,02 no 

prazo original da pesquisa mineral e R$ 3,06 no prazo de prorrogação, por hectare. 

                                                 
29Desde a sua criação, o BRICS tem expandido suas atividades em duas principais vertentes: (i) a coordenação 
em reuniões e organismos internacionais; e (ii) a construção de uma agenda de cooperação multissetorial entre 
seus membros. Com relação à coordenação dos BRICS em foros e organismos internacionais, o mecanismo 
privilegia a esfera da governança econômico-financeira e também a governança política. Na primeira, a agenda 
do BRICS confere prioridade à coordenação no âmbito do G-20, incluindo a reforma do FMI. Na vertente 
política, o BRICS defende a reforma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, de forma a melhorar a 
sua representatividade, em prol da democratização da governança internacional. Em paralelo, os BRICS 
aprofundam seu diálogo sobre as principais questões da agenda internacional (MINISTÉRIOS DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES, 2016). 
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O relatório do DNPM relativo ao 1º semestre de 2014 demonstrou que a CFEM e a 

TAH são as principais fontes de receita do órgão, respondendo por 98% de toda a arrecadação 

no 1º semestre de 2014. 

A arrecadação da CFEM no período foi de aproximadamente R$ 912,6 milhões 

enquanto que o valor arrecadado com a TAH no mesmo período atingiu R$ 40,6 milhões 

(DNPM, 2014, p. 8-9). 

Com o avanço da tecnologia, a migração das populações para os centros urbanos e as 

mudanças de comportamento das sociedades modernas intensificaram o uso dos minerais em 

geral e a matéria-prima tornou-se cada vez mais requisitada (IBRAM, 2013, p. 32). 

Com base no Sumário Mineral de 2015 do DNPM, nota-se que, em 2014, a economia 

apresentou crescimento econômico desigual entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, como resultado ainda da crise financeira do final de 2008, resultando em 

um crescimento do PIB global de 3,4, no mesmo nível de 2013 (DNPM, 2015, p. 1).  

 

As Economias Avançadas tiveram uma moderada recuperação econômica, 
mostrando crescimento de 1,8% no PIB, em que se destacaram os PIBs dos Estados 
Unidos (2,4%), Reino Unido (2,5%), Canadá (2,5%) e Alemanha (1,6%), em 
contraste com as retrações nos PIBs da Itália (-0,4%) e do Japão (-0,1%). Os países 
emergentes tiveram crescimento médio do PIB de 4,6; semelhante a 2013, em que se 
destacaram a China (7,4%) e a Índia (7,2%), sendo que o Brasil mostrou 
crescimento de 0,1% e valor de R$ 5.521,3 bilhões², situando-se como a 7ª 
economia mundial (FMI¹, IBGE, 2015²). (DNPM, 2015, p. 1) 

 

Diversos fatores, como a queda em 50% do preço do barril de petróleo, por exemplo, 

afetaram o crescimento econômico dos países. Para alguns países, a queda serviu como um 

bônus para o crescimento econômico. Contudo, para as nações exportadoras, em especial as 

emergentes e em desenvolvimento, a baixa no preço afetou suas economias dependentes das 

exportações de matérias primas (DNPM, 2015, p. 1). 

 

Esta queda pode ser creditada ao excesso de oferta, resultante de: a) decisão da 
OPEP em manter os níveis de produção de petróleo, mesmo ante as expressivas 
quedas de seu preço; b) rápida recuperação de áreas produtoras, tais como o Iraque e 
c) o aumento de produção em países não pertencentes a OPEP, em especial os EUA. 
Outro fator importante foi a menor demanda, devido ao arrefecimento da economia 
global. (DNPM, 2015, p.1) 

 

Dentre as economias desenvolvidas, destacam-se os Estados Unidos que, em 

decorrência da diminuição da taxa de desemprego e aumento da renda, com consequente 

aumento do consumo interno, bem como queda no preço do petróleo, apresentaram 

crescimento econômico superior ao esperado (DNPM, 2015, p. 1). 
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As economias emergentes em 2014 mostraram um menor crescimento do PIB 
(4,6%), em relação aos 5,0% em 2013, influenciados principalmente pelo 
comportamento da China. Esta mostrou reduções nas taxas de crescimento dos 
investimentos, refletindo correções no setor imobiliário; além da preocupação do 
governo chinês em diminuir as vulnerabilidades ante ao rápido crescimento do 
crédito nos últimos anos, o que gerou incertezas quanto a intensidade da 
desaceleração econômica do país. De forma adicional, os países em 
desenvolvimento/emergentes exportadores de petróleo experimentaram reduções no 
crescimento econômico devido a expressiva queda no preço do petróleo durante o 
ano. 
 
Outros indicadores também apontam para o abrandamento da economia global, 
como o comércio internacional, que mostrou menor taxa de crescimento (3,1%) para 
os países desenvolvidos e em desenvolvimento, inferior ao período de 2001 a 2007, 
contrastando com a taxa 6,1% de décadas passadas para os países em 
desenvolvimento, não obstante o aumento da integração da China no comércio 
exterior. Tensões geopolíticas regionais, tais como na Ucrânia/ Rússia e no Oriente 
Médio, contribuíram também para a fragilizar a economia global. (DNPM, 2015, 
p.1) 

 

A diminuição das taxas de crescimento da atividade econômica global no ano de 

2014 refletiu no mercado de commodities minerais. 

 

A fraca recuperação das maiores economias mundiais e em especial um menor 
crescimento do PIB da China reduziram a demanda e preços das commodities 
minerais, afetando principalmente países exportadores destes, tais como o Brasil. No 
primeiro semestre de 2014, em relação ao final de 2013, ocorreram reduções mais 
significativa nos preços médios do carvão mineral, fosfato, potássio, minério de 
ferro e prata, entretanto com aumentos nos preços médios do zinco e o níquel. No 
segundo semestre 2014, os preços médios da maioria das substâncias se 
deterioraram, apresentando expressivas quedas para o minério de ferro, carvão 
mineral (australiano), estanho, prata e platina. De uma forma geral, segundo o Banco 
Mundial, no ano de 2014 os preços dos principais metais (cobre, chumbo, estanho e 
minério de ferro) mostraram quedas, influenciados por excesso de oferta global de 
metais e uma menor demanda da China, a qual em 2013 foi responsável por cerca de 
47% do consumo mundial de metais, não obstante alguns destes (zinco, níquel e 
alumínio) mostrarem altas de preços resultantes de restrições de oferta e/ou reduções 
de estoques (fig. 2). Destaca-se também as expressivas quedas consecutivas nos 
quatro trimestres do ano do preço do minério de ferro (mercado a vista – China), 
com redução de cerca de 50% do seu valor, fechando o ano a US$ 68,00/t. Os 
fertilizantes seguiram a tendência de queda de preços dos metais, sendo que deste 
2008 já apresentou redução de cerca 60%, com perspectivas de quedas a curto-
médio prazo, devido a uma menor demanda global e redução de custos de produção. 
Os metais preciosos (ouro, platina e prata) também apresentaram uma menor 
demanda, o que resultou também em queda de seus preços. (DNPM, 2015, p. 1-2) 

 

No que diz respeito ao Brasil, o desempenho da atividade econômica ficou estagnado 

em 2014. Houve um aumento da taxa de inflação e expressiva piora na situação fiscal do país, 

bem como redução do índice de confiança de consumidores e empresários (DNPM, 2015, p. 

2). 
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A crise política pela qual o país atravessa contribuiu para que, em 2015, as agências 

de classificação de risco Standard & Poor’s e Fitch retirassem o selo de bom pagador do 

Brasil, agravando a crise econômica que assola o país (BRAZIL, 2016)30, sendo notório que, 

assim como a imensa maioria dos setores, a atividade minerária também foi afetada. 

                                                 
30 WHEN Dilma Rousseff, Brazil's president, presented a budget with a gaping primary deficit (before interest 
payments) of 0.5% of GDP last week, many (including this newspaper) despaired. It was only a matter of time, 
the worriers warned, before such fiscal incontinence would cost Brazil its cherished investment-grade credit 
rating. Few expected the raters to react quite so quickly. On September 9th Standard & Poor's, which in 2008 
had led the way in upgrading Brazil to respectability, became the first agency to downgrade the country's 
foreign-currency government debt back to junk. S&P has kept Brazil on negative watch, saying it has a one-in-
three chance of sinking deeper into speculative territory. 
 
To some extent, S&P's decision had been priced in already. For months the cost of insuring Brazilian 
government bonds against default has been higher than for Turkish ones, which are rated as junk. Following last 
week's budget announcement the real slid by 6% against the dollar. 
 
As our article went to press markets were nevertheless bracing for a jumpy Thursday (S&P moved after they 
closed the night before). In after-hours trading in New York, a basket of Brazilian equities lost 4%; Petrobras, 
the state-controlled oil giant, saw its American-listed shares drop by 5%. Another hint that not everything was 
priced in, notes Alberto Ramos of Goldman Sachs, an investment bank, were the 200 anxious e-mails which 
flooded his inbox in the hour following S&P's announcement. 
 
Some capital flight is inevitable. Pension and mutual funds which can only hold investment-grade assets will 
now offload Brazilian government bonds at a brisker pace, in anticipation of similar downgrades by Moody's and 
Fitch (typically, two of the big three rating agencies need to declare junk status to force divestment). This will 
not cripple Brazil of today, with its diversified economy and plump foreign-exchange reserves, as it might have 
in more chaotic days. But the government's already-high borrowing costs will rise further, raising the risk of 
another downgrade. Capital will also become pricier for companies. None of this will help Brazil shake off the 
recession it slid into in the second quarter.  
 
How politicians will react is less clear. The downgrade is certainly a slap in the face for the finance minister, 
Joaquim Levy, a hawkish former investment banker brought in last year mainly to prevent it. To be fair, many of 
his proposed fiscal measures, including modest cuts to welfare spending, were watered down by an unruly 
Congress over which Ms Rousseff—with her popularity in single digits and a huge corruption scandal plaguing 
her coalition—has no control. Only Congress can unlock the roughly 90% of the budget that is currently ring-
fenced, that it might be sheared. S&P may yet motivate them to do so. Then again, now that the cosh has fallen, 
congressmen (and ministers inimical to Mr Levy's belt-tightening) may conclude that further austerity is 
pointless. It wouldn't be the first time. (BRAZIL…, 2016). 
 
“Quando Dilma Rousseff, presidente do Brasil, apresentou um orçamento com um déficit primário (antes do 
pagamento de juros) de 0,5% do PIB na semana passada, muitos (inclusive este jornal) desesperaram. Foi apenas 
uma questão de tempo, os agentes avisando, antes de a incontinência fiscal custar ao Brasil a classificação de 
crédito de grau de investimento estimado. Poucos esperavam que os avaliadores reagiriam tão rapidamente. Em 
9 de setembro a Standard & Poor, que em 2008 havia direcionado o Brasil para que esse pudesse ser respeitado, 
tornou-se a primeira agência a rebaixar a dívida do governo em moeda estrangeira do país de volta ao lixo. S & P 
manteve o Brasil sob vigilância negativa, dizendo que ele tem uma chance de um em três dos afundando cada 
vez mais em território especulativo. 
 
De certa forma, a decisão da S & P já tinha sido tomada. Durante meses, o custo de segurar títulos do governo 
brasileiro contra a inadimplência tem sido maior do que para os turcos, que são classificados como lixo. Após o 
anúncio do orçamento da semana passada o real caiu 6% em relação ao dólar. 
 
Como nosso artigo apurou os mercados foram, no entanto, se preparando para uma quinta-feira nervosa (S & P 
alterou após o fechamento da noite passada). No fechamento em Nova York, uma gama de ações brasileiras 
perdeu 4%; Petrobras, a gigante estatal de petróleo, viu suas ações americanas listadas cair por 5%. Outra dica 
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Por ter localização muitas vezes específica e distribuição geográfica irregular, a 

logística de transporte dos bens minerais em regra é complexa. Tal fator aumenta a criação de 

novos empregos e oportunidades, afetando de maneira direta outros setores da economia. 

Não há dúvidas acerca da necessidade da exploração dos recursos minerais e 

tampouco dos benefícios gerados pela mineração. Contudo, a atividade minerária, 

principalmente se executada de forma equivocada e sem responsabilidade social, pode causar 

grandes impactos ambientais. 

Além do processo de extração propriamente dito, que, inegavelmente, causa 

significativos impactos ao meio ambiente, ainda existem problemas ocasionados devido à 

ausência de infraestrutura (rodovias de acesso e portos adequados). A questão dos 

fechamentos das minas também é um assunto de suma importância, que será tratado de forma 

mais detalhada adiante. 

 

  

                                                                                                                                                         
que nem tudo foi fixado preço, observa Alberto Ramos, do Goldman Sachs, banco de investimento, foram os 200 
e-mails ansiosos que inundaram a sua caixa de entrada na hora após o anúncio da S & P. 
 
Algumas perdas de capitais são inevitáveis. Pensão e fundos mútuos que só podem deter ativos com grau de 
investimento agora vão descarregar títulos do governo brasileiro em um ritmo acelerado, em antecipação de 
rebaixamentos semelhantes pela Moody e Fitch (geralmente, duas das três grandes agências de classificação 
precisam declarar estado de sucata para forçar desinvestimento). Isso não vai paralisar Brasil de hoje, com sua 
economia diversificada e gordas reservas cambiais, uma vez que pode ter dias mais caóticos. Mas os custos de 
empréstimos já elevados do governo vão subir ainda mais, aumentando o risco de outro rebaixamento. Capital 
também se tornará mais caro para as empresas. Nada disso vai ajudar o Brasil a afastar a recessão que deslizou 
no segundo trimestre. 
 
Como os políticos vão reagir ainda não está claro. O rebaixamento é certamente um tapa na cara para o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, ex-banqueiro de investimento trazido no ano passado, principalmente para evitar 
isso. Para ser justo, muitas de suas medidas fiscais propostas, incluindo cortes modestos nos gastos de bem-estar, 
foram vetadas por um Congresso indisciplinado sobre a qual Dilma, com sua popularidade em casa de um dígito 
e um enorme escândalo de corrupção que assola sua coalizão-não tem controle. Só o Congresso pode 
desbloquear cerca de 90% do orçamento que atualmente é circunscrita, que poderia ser cortado. S & P ainda 
pode motivá-los a fazê-lo. Então, novamente, agora que o grau caiu, congressistas e ministros (contrários ao 
aperto de cintos do Sr. Levy) pode-se concluir que uma maior austeridade é inútil. Não seria a primeira vez”. 
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4 A MINERAÇÃO E SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A atividade de mineração, em sua essência, é causadora de potenciais danos ao meio 

ambiente, haja vista tratar-se de atividade que extrai recursos do ambiente, modificando-o 

substancialmente, principalmente na modalidade de mina a céu aberto, como ocorre quase 

sempre no país. Além do impacto direto causado pela retirada do minério do solo, que altera o 

relevo, a flora, a fauna e a paisagem da região, a atividade minerária resulta em danos reflexos 

ao interferir direta e indiretamente na estrutura da área minerada e na socioeconomia da 

região.  

Nos ensinamentos de Paulo Affonso Leme Machado: 

 

Há impactos ambientais significativos causados pelas atividades de mineração, entre 
os quais se acentuam: 
- 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. 
Em geral, são obras de solo, em que as atividades estão relacionadas com as ações 
de escavação, desmonte, rebaixamento de lençol, transporte e bota fora de materiais, 
construção de drenagens, estradas e praças de trabalho. (MACHADO, 2010, p.712) 

 

O Direito brasileiro, no artigo 3º, inciso I da Lei 6.938/8131, conceitua meio ambiente 

como: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

O dano ambiental, por sua vez, representa uma lesão a bens ambientais protegidos 

pelo ordenamento jurídico. Para José Rubens Morato Leite: 

 

Dano ambiental, significa, em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao 
conjunto de elementos chamados meio ambiente, como por exemplo, a poluição 
atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e 
aproveitar do meio ambiente apropriado. Contudo em sua segunda conceituação, 
dano ambiental engloba os efeitos que esta modificação gera na saúde das pessoas e 
em seus interesses. (LEITE, 2010, p. 94) 

 

Dessa forma, qualquer lesão ou ameaça ao meio ambiente, seja de forma ampla, 

específica ou individualizada, será considerada dano ambiental.  

Pela própria natureza da atividade, não resta dúvida dos danos e impactos ambientais 

que tal setor pode causar ao meio ambiente. Dentre eles, podem-se destacar a destruição da 

                                                 
31 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.  
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vegetação, alterações nos ecossistemas e paisagens, poluição hídrica, sonora, atmosférica e do 

solo, deslocamento da população e riscos de rompimento de barragens. 

Conforme explicam Ferreira e Villas Boas, a degradação é inerente à atividade de 

extração da lavra.  

 

Em virtude de envolver extração de um objeto, no caso o minério, de seu local de 
origem, a atividade minerária acarreta o surgimento de áreas degradas, já que por 
mais que se desenvolva dentro dos padrões e normas de qualidade ambiental, 
sempre haverá uma interferência necessária no meio ambiente. (FERREIRA; 
VILLAS BOAS, 2012, p. 206) 

 

De acordo com Tonietto (2011, p. 32), a atividade minerária resulta em danos diretos 

ao meio ambiente, que, por sua vez, dão origem a danos indiretos. Na concepção do autor, 

esses danos podem ser classificados como diretos ou indiretos, curtos ou de longo prazo, 

reversíveis ou irreversíveis. 

Contudo, apesar de incontroverso o fato da mineração gerar impactos ao meio 

ambiente, em determinadas cidades brasileiras, a extração minerária é a única alternativa de 

atividade econômica organizada, sendo a fonte de renda da região. Em muitos casos, o 

empreendimento torna-se importante agente organizador da estrutura econômica, política e 

social de toda região (FLORES, 2006, p. 6). 

Não somente a área diretamente ligada à extração será impactada. Ao instalar um 

empreendimento minerário, toda a região é afetada, dando início a uma transformação 

socioeconômica, mediante criação de novos empregos. A atividade beneficia diversos setores, 

como o de logística, vez que o bem mineral extraído necessita ser transportado até seu 

destino, ou seja, o comprador final. 

Os impactos resultantes da atividade, em certas situações, podem ser tão 

significativos que surge a necessidade de reassentamentos da população. Cabe ressaltar que as 

alterações não ocorrem somente na fase de instalação da mina. Durante todo o processo e, 

principalmente, após o término do período de extração, a população local precisa lidar com as 

alterações, sendo, por vezes, os danos mais impactantes para a população local aqueles 

resultantes do encerramento das atividades, como o alto índice de desemprego oriundo do 

fechamento de determinada mina. 

No que diz respeito aos impactos causados pela mineração, um conceito fundamental 

para o perfeito entendimento da atividade e seu vínculo com a região é o da “rigidez 

locacional”. Quem determina o local a ser explorado é única e exclusivamente a natureza, 

pois, diferente de outras atividades, nas quais pode-se realizar um estudo para decidir em qual 
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local será instalado o empreendimento, no caso da exploração minerária, esta só poderá 

ocorrer no local em que a jazida está localizada e onde exista efetiva disponibilidade de 

minério (IBRAM, 2015). 

Para melhor entendimento, convém explicar como ocorre o processo de mineração. 

José Cruz do Carmo Flores nos ensina que: 

 

A lavra, entendida como o processo de extração econômica de substâncias minerais, 
pode ocorrer por métodos a céu aberto ou por métodos subterrâneos. 
A lavra convencional a céu aberto comporta uma seqüência ordenada e 
sistematizada das operações adiante mencionadas (...) 
a) desbravamento: envolve o desmatamento (remoção de toda a cobertura vegetal 
de pequeno, médio ou grande porte) e destocamento, com emprego de tratores de 
lâminas e outros equipamentos, assim como o arranque e puxada dos tocos e raízes; 
b) decapeamento: pode ser prévio ou simultâneo com o desmonte do minério, 
mantendo suficiente decalagem para não interferir com este. Envolve prévia 
remoção do capeamento (material estéril que recobre a camada mineralizada); 
c) drenagem protetora: anterior ou posterior ao decapeamento, tem a função de 
captar as águas pluviais ou de infiltração nas cavas ou nas bancadas de encosta. A 
drenagem da água pode ocorrer apenas por gravidade ou exigir diversas captações, 
depósitos e bombeamentos, comumente em estágios; 
d) desmonte: o desmonte do material útil pode ser manual, hidráulico, mecânico ou 
com explosivos. Pode ser executado com emprego de tratores com lâminas , 
escavadoras, retroescavadoras etc; 
e) carregamento: pode ser manual ou mecânico. Às vezes não ocorre, sendo o 
material desmontado carreado hidraulicamente ou descendo, por gravidade, para 
funis inferiores. 
f) transporte: pode acontecer por método manual, hidráulico ou mecânico 
(carrinhos de mão, vagonetas, vagões em trens, caminhões, correias transportadoras, 
minerodutos etc); 
g) despejo e compactação: compreende a disposição controlada do material que 
recobre a camada mineralizada e das intercalações pobres ou estéreis que ocorrem 
no corpo da jazida. Os depósitos de estéril são devidamente controlados, drenados, 
nivelados com tratores e compactados com pés de carneiro, rolos compressores etc; 
h) restauração: reconstituição das condições ambientais da área para utilização 
superficial incluída a urbanização. 
 
Quando a lavra ocorre por métodos subterrâneos, a área superficial diretamente 
atingida é menor. Entretanto, podem ocorrer problemas de subsidências na 
superfície, danos a estruturas superficiais provocados por tensões inerentes ao 
próprio maciço rochoso ou originados a partir do uso de explosivos nas galerias 
subterrâneas, e ou explosões de misturas gasosas que se acumulam no interior das 
aberturas subterrâneas. Também cresce o grau de complexidade dos problemas de 
contaminação e drenagem das águas subterrâneas. 
 
Os processos de beneficiamento dos minérios brutos, para obtenção dos 
concentrados, geram grandes volumes de rejeitos. Para retê-los, normalmente são 
construídas barragens de contenção de grande porte, modificando as condições 
naturais locais. (FLORES, 2006, p. 9-10, grifo nosso) 

 

Nesse diapasão, convém destacar a questão do método utilizado para a extração do 

minério. A tecnologia está cada vez mais avançada, sendo certo que, atualmente, existem 

alternativas para que a mineração ocorra mediante processos de baixo impacto e alto 
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aproveitamento do minério, bem como com alto índice de restauração da área trabalhada. 

Infelizmente, nem todos os empreendimentos minerários fazem uso de tal tecnologia. 

Dentro desse viés da tecnologia minerária sustentável, existe um processo 

denominado “beneficiamento a seco” 

 

Denominada Fines Dry Magnetic Separation (FDMS), a solução atua por meio de 
separação magnética a seco, utiliza gás natural ou biomassa e não gera rejeitos. O 
concentrado resultante do processo possui teor de ferro de 66%, percentual acima do 
mínimo de 58% exigido para validar o produto como commodity. 
A técnica é uma alternativa aos processos de flotação, utilizados comumente pelo 
setor mineral e que demandam grande quantidade de água - enquanto a flotação 
consome cerca de 1 mil litros de água para a produção de 1 t de minério de ferro, o 
FDMS não faz uso do insumo. De custo competitivo, o processo (...) é capaz de 
aproveitar partículas finas (milimétricas) e ultrafinas (de até 10 µm = 0,01mm), o 
que gera uma alta recuperação metalúrgica (85%). (TECNOLOGIA, 2016) 

 

De acordo com vídeo institucional da mineradora VALE sobre o Projeto Carajás 

S11D, tal processo de beneficiamento a seco representa uma redução em 93% (noventa e três 

por cento) do consumo de água no processo de produção de minério de ferro, além da redução 

do uso de energia elétrica, redução da quantidade de equipamentos utilizados e eliminação da 

necessidade do uso de barragens de rejeito (VALE, 2013). 

Dessa feita, pode-se concluir que, se todas as mineradoras adotassem as modernas 

tecnologias para exercer a atividade minerária, os impactos seriam reduzidos e, 

consequentemente, os danos ambientais. 

Independentemente da localização da mina, os impactos da mineração não se 

restringem apenas ao meio ambiente. Em geral, o rápido processo migratório que a atividade 

desencadeia resulta, além dos danos ambientais, em impactos sociais, econômicos e culturais. 

As alterações ocorrem tanto quando o empreendimento é instalado em regiões remotas como 

quando estão localizados em áreas próximas a centros urbanos.  

José Cruz do Carmo Flores, em sua tese de doutorado, destaca os seguintes impactos: 

 

a) impactos sociais: impactos visuais e sobre a saúde da comunidade, ambiente 
desconfortável, alteração das formas de uso do solo, alterações da dinâmica 
demográfica, remoção de pessoas e qualificação da mão-de-obra; 
b) impactos econômicos: materializados no aumento da demanda por serviços 
sociais e infraestrutura, aumento dos preços de bens e serviços, substituição de 
atividades econômicas, diminuição da produtividade dos ecossistemas; 
c) impactos culturais: perda de patrimônio, alteração das relações socioculturais 
(FLORES, 2006, p. 11). 

 

No momento da elaboração do plano de aproveitamento econômico (PAE), já é 

possível saber com uma precisão razoável, de acordo com as características e peculiaridades 
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de cada minério, quando o bem mineral irá exaurir, podendo estimar a duração do 

empreendimento. Além disso, é possível calcular se a lavra será inviabilizada por razões 

técnicas, econômicas, sociais ou ambientais ou se o bem natural perderá seu valor econômico 

e deixará de ser de interesse público, dentre outras razões. Apesar da grande importância que 

possui, a fase de exaustão da mina quase sempre não recebe o devido valor no projeto mineiro 

convencional, mesmo que tal fase seja capaz de causar sérios impactos locais e regionais 

(FLORES, 2006, p. 12). 

É notório o fato da atividade minerária ser imprescindível à humanidade. Ainda que 

haja uma mudança de paradigmas, com alterações significativas de costumes e posturas, o 

minério poderá até ter seu consumo reduzido, mas continuará sendo necessário. Apesar da sua 

importância, durante anos, a atividade foi vista apenas pelo viés negativo, destacando sempre 

o caráter potencialmente degradante do empreendimento. 

Contudo, esse enfoque vem sendo alterado. A atividade começou a ser vista como 

um uso temporário do solo, geradora de riqueza nacional e compatível com o 

desenvolvimento sustentável. Sob a nova ótica, a utilização dos recursos naturais foi 

compatibilizada com a preservação ambiental, bem como com a mitigação ou neutralização 

dos impactos sociais, econômicos e culturais negativos, seja durante o empreendimento, seja 

após o encerramento das atividades. 

Nesse ponto, é necessário lembrar que o fechamento de mina é um processo 

inevitável, em decorrência da natureza finita do bem mineral.  

 

E visto sob a moderna concepção, vem-se revestindo de importância crescente, 
frente às exigências legais de preservação do meio ambiente, assim como das 
exigências – cada vez maiores – das comunidades circunvizinhas, que recebem 
diariamente tanto os impactos positivos, quanto os impactos negativos do 
empreendimento mineiro. (FLORES, 2006, p. 13) 

 

Nota-se que o impacto ambiental decorrente da extração do minério é inevitável. 

Contudo, pode ser mitigado de forma a garantir maior proteção ambiental. Esse entendimento 

da doutrina é acompanhado inclusive pelo Banco Mundial, conforme demonstrado a seguir no 

Parecer PROGE/DNPM nº145/2006: 

 

Como enfatiza o Banco Mundial: 
É quase impossível imaginar a vida sem minerais, metais e compostos metálicos. 
Dos 92 elementos que ocorrem naturalmente, 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. 
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Atualmente, a sociedade precisa de minerais e metais para cada vez mais 
finalidades. Minerais industriais, como a mica, são componentes essenciais de 
materiais 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 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 de eletrônica, telecomunicações e aeroespacial”. 
(DNPM, 2006, p. 4) 

 

Pode-se, então, concluir que, devido à importância da atividade minerária, mister se 

faz sopesar os potenciais impactos ambientais, sociais e econômicos no intuito de equilibrar o 

dano com a exploração sustentável, além de encontrar uma alternativa viável para o pós-

fechamento das minas ao final do empreendimento. 

 

4.1 Responsabilidade Civil Ambiental 

 

A responsabilidade fundamenta-se no dever de não prejudicar o outro, devendo o 

agente responder pelas suas ações e omissões. Segundo Rui Stoco, 

 

A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que 
vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que 
existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição 
estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, 
de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de 
justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo 
inarredável da natureza humana”. (STOCO, 2011, p. 135) 

 

Se um indivíduo, devido à sua conduta comissiva ou omissiva, causar dano a outrem, 

surge o dever de indenizar por rompimento do equilíbrio jurídico-econômico que existia entre 

a vítima e o causador do dano. Há, assim, dentro das possibilidades, uma tentativa de restaurar 

o status quo que existia no momento da lesão, no intuito de tentar minimizar os danos 

sofridos. 

Conforme os ensinamentos do professor Carlos Alberto Bittar, no âmbito da 

responsabilidade civil: 

 

A teoria da responsabilidade relaciona-se à liberdade e à racionalidade humanas, que 
impõem à pessoa o dever de assumir o ônus correspondente a fatos a ela referentes. 
Nesse sentido, a responsabilidade é corolário da faculdade de escolha e de iniciativa 
que a pessoa possui no mundo fático, submetendo-a ou o respectivo patrimônio, aos 
resultados de suas ações, que, quando contrários à ordem jurídica, geram-lhe, no 
campo civil, a obrigação de ressarcir o dano, ao atingir componentes pessoais, 
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morais ou patrimoniais da esfera jurídica de outrem. (BITTAR apud LEMOS, 2010, 
p. 117) 

 

O Brasil adotou a teoria da responsabilidade civil subjetiva como regra, conforme se 

aduz dos artigos 186 e 927, caput do Código Civil de 2002: 

 

Art. 186, Código Civil de 2002. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
 
Art. 927, caput, Código Civil de 2002. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (BRASIL, 2002) 

 

Contudo, a responsabilidade civil subjetiva, que, até então, era vista como um 

progresso por estar em via oposta ao absolutismo do Estado, ao defender a visão 

individualista dos direitos subjetivos, tornou-se arcaica diante de um desenvolvimento 

socioeconômico, que relativizou não só o poder do Estado, mas também os direitos do homem 

perante o convívio social (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 160). 

Sendo assim, para assegurar o bem-estar e segurança da sociedade, o Brasil passou a 

empregar, na maioria dos casos, a responsabilidade civil objetiva, na qual o elemento culpa 

não se faz mais necessário (LEMOS, 2010, p. 127). 

Tal posicionamento encontra-se amparado no Código Civil em diversos momentos, 

como, por exemplo, nos artigos 187 e 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, ambos 

considerados como cláusula geral de responsabilidade objetiva. 

 

Art. 187, Código Civil de 2002. Também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
 
Art. 927, Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem. (BRASIL, 2002) 

 

De acordo com Sérgio Cavalieri Filho (2010, p. 142), a responsabilidade civil 

objetiva tem como base a teoria do risco, que é dividida pelos doutrinadores em diversas 

modalidades, sendo as mais relevantes para o presente estudo a Teoria do Risco Criado e a 

Teoria do Risco Integral. 

Segundo a Teoria do Risco Criado, aquele que desenvolve determinada atividade 

deve arcar com todos os danos e prejuízos decorrentes desta, uma vez que assume os riscos do 

empreendimento. Contudo, essa teoria admite as excludentes de ilicitude, quais sejam caso 
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fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Caso reste comprovado 

que o dano ocorreu em decorrência de um desses fatos, o suposto agente causador do dano 

não terá a obrigação de indenizar.  

Rui Stoco (2011, p. 189) entende que o agente “responde em razão do risco ou perigo 

que a atividade exercida apresenta, ou seja, aquele que em razão de sua atividade ou profissão 

cria um perigo ou expõe alguém a risco de dano” (STOCO, 2011, p. 189). 

Em contrapartida, a Teoria do Risco Integral determina que a responsabilidade 

decorra da própria atividade, sendo necessários apenas a atividade exercida e o dano dela 

decorrente. Nessa modalidade, não são aceitas as excludentes de nexo causal. Para Cavalieri 

Filho (2010, p. 145), “o dever de indenizar se faz presente tão só em face do dano, ainda nos 

casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior” 

(CAVALIERI FILHO, 2010, p. 145). 

No que diz respeito à matéria ambiental, devido à alteração no comportamento da 

população e ao novo perfil da sociedade denominada “de risco”32, surge a necessidade de um 

tratamento diferente daquele proposto pelo modelo jurídico tradicional em relação ao meio 

ambiente. Como o risco ambiental, que pode ser concreto ou abstrato, exige uma proteção 

mais ampla e efetiva, o amparo legislativo também deve ser maior, na tentativa de evitar 

futuros danos e, caso isso não seja possível, fazer com que haja a devida responsabilização e 

reparação do dano ambiental (LEITE; AYALA, 2010, p. 112-118). 

Nesse diapasão, dispõe Sidney Guerra e Sérgio Guerra: 

 

É certo que a responsabilidade civil no âmbito do direito ambiental se apresenta de 
maneira distinta do direito civil, posto que não visa a satisfação de um particular, 
mas de grupos indeterminados de pessoas que dependem das condições naturais para 
sobrevivência. 
 

                                                 
32 Segundo José Rubens Morato Leite, Luciana Cardoso Pilati e Woldemar Jamundá “A teoria da sociedade de 
risco, característica da fase seguinte ao período industrial clássico, representa a tomada de consciência do 
esgotamento do modelo de produção, sendo esta marcada pelo risco permanente de desastres e catástrofes. 
Acrescente-se o uso do bem ambiental de forma ilimitada, pela apropriação, a expansão demográfica, a 
mercantilização, o capitalismo predatório – alguns dos elementos que conduzem a sociedade atual a situações de 
periculosidade e de crise ambiental” (LEITE; PILATI; JAMUNDÁ apud LEITE; AYALA, 2005, p. 113). Ainda 
neste diapasão diz Annelise Monteiro Steigleder que “A produção tornou-se mais acelerada em virtude das 
exigências do mercado, produzindo externalidades negativas com maior velocidade e em escala global. Ademais, 
a internacionalização do ritmo de extração de recursos e geração de dejetos aprofundou a distância entre o local 
onde os recursos são extraídos e o local onde os dejetos serão descartados, “complicando ainda mais o 
metabolismo de reciclagem natural, já que concentra materiais iguais fora dos ecossistemas onde foram 
gerados”. Ainda, houve modificações de nível, pois novas tecnologias proporcionaram a apropriação de 
materiais antes distantes ao homem, tanto em termos de extensão como de profundidade; e modificações de 
profundidade, com a transformação da natureza em patamares jamais vistos, como acorre no caso da clonagem. 
Finalmente, observou-se uma mudança na consciência hegemônica, incorporando-se nos discursos político e 
econômico a noção de desenvolvimento sustentável” (STEIGLEDER, 2011, p. 62). 
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Esse instituto (a responsabilidade civil) constitui-se um importante instrumento de 
natureza jurídica para proteção do meio ambiente, pois, além do aspecto preventivo, 
que deve nortear a ação de todos os segmentos da sociedade em favor do mesmo, 
não se pode desprezar a natureza recuperatória, bem como a reparatória, para que se 
garantam a vida e a qualidade de vida. (GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, 
p. 249) 

 

Ainda nessa seara, se posiciona Steigleder, ao afirmar que a responsabilidade civil 

ambiental é objetiva e  

 

Tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique riscos para a 
saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir 
tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo 
(princípio do poluidor-pagador). Pressupões ainda, o dano ou risco de dano e o nexo 
de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial. (STEIGLEDER, 
2011, p. 171) 

 

A legislação, tanto constitucional quanto infraconstitucional, faz previsão expressa 

que, no tocante à responsabilidade civil ambiental, deverá ser aplicada sempre a teoria 

objetiva, sem exceção, como demonstrado nos artigos seguintes: 

 

Art. 225, Constituição Federal de 1988 - 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. (...) 
§ 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) 
 
Art 14, Lei 6.938/81 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da 
qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) 
 
§ 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). 

 

Nesse diapasão, os doutrinadores Ariel Augusto Pinheiro dos Santos e Elcio Nacur 

Rezende demonstram que o artigo retirou qualquer possibilidade de discussão a respeito do 

tipo de responsabilidade a ser aplicada, pois excluiu o elemento culpa. 

 

O artigo retirou qualquer possibilidade de debate sobre qual responsabilidade 
aplicar, uma vez que deixou de incluir a culpa como caractere da responsabilidade 
civil ambiental. Assim, todo agente que praticar uma conduta que leve a um dano 
ambiental deverá reparar ou indenizar, sem a necessidade de provar culpa. Convém 



70 
 

elucidar por que houve a opção da responsabilidade objetiva. (SANTOS; 
REZENDE, 2015, p. 295) 

 

Além disso, destacam a escolha correta do legislador ao optar pela responsabilidade 

objetiva, já que a produção de prova em matéria ambiental é complicada. 

 

Tendo em vista a dificuldade de produzir prova e a necessidade de atribuir a um 
indivíduo a responsabilidade de reparação do dano ambiental, convencionou-se 
acertadamente a responsabilidade civil objetiva, descartando a necessidade de 
comprovar a culpa e impedindo que a reparação do dano seja socializada pela 
dificuldade de produção de prova sobre a culpa. (SANTOS; REZENDE, 2015, p. 
296) 

 

O dispositivo constitucional supracitado prevê, no âmbito ambiental, a possibilidade 

de que, por um mesmo dano, haja condenação nas três esferas: penal, civil e administrativa. 

Nas palavras de Sidney Guerra e Sérgio Guerra: 

 

Com efeito, o referido dispositivo constitucional prevê a tríplice penalização do 
poluidor do meio ambiente, alcançando a possibilidade de aplicação de sanções em 
matéria penal, administrativa e civil. Pode-se afirmar que o elemento identificador 
da sanção (se é de natureza civil, penal ou administrativa) é o objeto precípuo da 
tutela. (GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 246) 

 

Além de prever a expressa aplicação da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva, o 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a aplicação da Teoria do Risco 

Integral33, conforme demonstra reiteradas decisões34 dessa Suprema Corte. 

Referente aos bens minerais, a Constituição Federal de 1988 foi além, ao determinar 

que aquele que exercer atividade de mineração, ainda que devidamente licenciada, portanto 

lícita, terá o dever de recuperar o meio ambiente degradado (ALMEIDA, 1999, p. 91).  

                                                 
33 Atualmente, segundo a doutrina majoritária, existem três teorias principais para explicar a incidência da 
responsabilidade civil objetiva. São elas: teoria do risco proveito, teoria do risco criado e teoria do risco integral. 
Na Teoria do Risco Proveito somente é responsável por indenizar pelo dano causado aquele que aufere lucro ou 
se beneficia da sociedade. Já na Teoria do Risco Criado, o responsável irá responder sempre que houver dano e 
nexo causal, independente de culpa e de aferição de lucro. Nessa modalidade, admitem-se as excludentes de 
ilicitude. Por fim, existe a Teoria do Risco Integral, onde apenas a ocorrência do dano e a existência do nexo 
causal entre a lesão e a atividade desenvolvida bastam para que exista a obrigação de indenizar (GUERRA, 
Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 250). 
 
34 (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, 
DJe 05/09/2014); (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 26/03/2014, DJe 05/05/2014, sob o rito dos recursos repetitivos); (REsp 1373788/SP, Rel. Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014); (REsp 
1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 
05/05/2014); (AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
11/02/2014, DJe 11/03/2014); (REsp 1374342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 25/09/2013). Todos os referidos acórdãos foram julgados e publicados no 
ano de 2014. 
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Art. 225, § 2° da Constituição Federal de 1988 - 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) 

 

Nos ensinamentos de Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Beatriz Souza Costa: 

 

O parágrafo segundo do Art. 225 dispõe que a pessoa física ou 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. 
O Constituinte, ciente da degradação que a atividade minerária provoca ao meio 
ambiente, impôs a obrigação de recuperá-lo. Não poderia ser de outra forma, pois 
estabelece no caput do Art. 225 que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”. Também exige que em qualquer instalação de obra ou 
atividade potencial causadora de impacto ambiental deve preceder o Estudo de 
Impacto Ambiental, Art. 225, § 1º (FIORILLO; COSTA, 2012, p. 18-19) 

 

Humberto Mariano de Almeida (1999, p. 92), forte nos ensinamentos de Paulo 

Affonso Leme Machado, afirma que a Lei 7.805/89, em seu artigo 19, confirma a 

responsabilidade civil objetiva por dano ambiental prevista na Lei 6.938/81 e que a previsão 

constitucional do dever de restaurar as áreas degradadas é uma das modalidades da 

responsabilidade jurídica da exploração mineral (MACHADO apud ALMEIDA, 1999, p. 92). 

Infelizmente, no que diz respeito à proteção ambiental, o Brasil ainda precisa 

percorrer uma longa caminhada, pois, apesar da ampla legislação existente, o mínimo de 

consciência ambiental só começou a ser percebido no país após a Conferência de Estocolmo 

em 1972. Até então, qualquer proteção ao meio ambiente era reflexo de uma preocupação 

patrimonial e econômica, sendo o real interesse o de resguardar bens de grande importância 

monetária. 

Cumpre salientar que, como previsto no supracitado art. 225 da CF/88, a obrigação 

de proteger o meio ambiente é solidária entre o Poder Público e a coletividade. No que tange 

o Poder Público, a responsabilidade civil objetiva decorre do risco administrativo, como se 

extrai do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e do art. 14 da Lei 6.938/8135. 

                                                 
35 Art. 37, CF/88 - (…) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos 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.  
 
Art. 14, Lei 6.938/81 - (…) § 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 
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Ainda de acordo com o disposto na Carta Magna, em seu artigo 23, e na Lei 

Complementar (LC) 140/2011, como demonstrado pelo Ministério Público Federal na Ação 

Civil Pública (ACP) nº 23863-07.2016.4.01.3800, “incumbe às três esferas da Administração 

Pública o exercício do poder de polícia sobre atividades potencialmente causadoras de 

degradação ambiental”. 

 

Art. 23, CF/88. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: (…) 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (…) 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. 
 
Art. 3°. LC 140/2011. 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) 

 

Os doutrinadores Sidney Guerra e Sérgio Guerra (2014, p. 329) nos ensinam que o 

Poder de Polícia36 é o instrumento que a Administração Pública possui para balizar e limitar 

os abusos do particular em relação à coletividade. 

 

De fato, a sociedade em que vivemos goza de um regime de liberdades, assegurando 
aos cidadãos os seus direitos individuais, constitucionalmente protegidos. Com 
efeito, o exercício de direitos e liberdades individuais não pode, igualmente, ser 
entendido como tendo um caráter absoluto e deve ser interpretado de forma 

                                                                                                                                                         
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. (…). 
36  Art. 78, CTN - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
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compatível com os interesses gerais da sociedade juridicamente organizada. 
(GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 329) 

 

Segundo os autores, uma vez que o Estado invocou para si o dever de proteção dos 

direitos individuais, tornou-se necessário o controle da vida social para garantir que o direito 

de um comece onde termina o direito do outro, sem abusos. Baseados nas palavras de Jean-

Marie Bécet e Daniel Colard, dispõem que: 

 

Para existir uma liberdade pública, ela precisa ter 'nome' no ordenamento legal 
positivo. Para ser real e que o Estado cumpra efetivamente seus deveres legais, esse 
ordenamento deve ser consistente e incluir instituições e mecanismos que garantam 
preventivamente o respeito a esses direitos e liberdades. A garantia legal de 
liberdades públicas na tradição liberal é baseada na declaração dos direitos 
fundamentais pela Constituição, a organização das liberdades civis por parte do 
legislador e da afirmação dos princípios gerais de direito pelo Conselho do Estado e 
o Conselho Constitucional. (BÉCET, Jean-Marie; COLARD, Daniel apud 
GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio, 2014, p. 329)37 

 

No que concerne à seara ambiental, Paulo Affonso Leme Machado define Poder de 

Polícia Ambiental da seguinte maneira: 

 

Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou 
disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 
fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação 
dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, 
autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam 
decorrer poluição ou agressão à natureza. (MACHADO, 2010, p. 309-310) 

 

Dessa feita, por imposição do poder de polícia, o Poder Público tem obrigação de 

disciplinar, acompanhar, fiscalizar e, se necessário, impedir atividade que possa causar ou 

esteja causando danos ao meio ambiente. Caso contrário, por omissão, assume o risco pelo 

dano causado, tornando-se poluidor indireto e, portanto, solidariamente responsável pelo dano 

que vier a ocorrer. “Na condição de poluidor indireto, o Poder Público é solidariamente 

responsável pela recuperação e indenização ambiental, tendo direito de regresso em face do 

poluidor direto” (BRASIL, 2016, p. 160). 

Nesse diapasão, é a doutrina do estudioso Édis Milaré: 

 

                                                 
37 Pour qu’une liberte publique existe, elle doit être ‘nommée’ dans l’odre juridique positif. Pout qu’elle soit 
réelle er que l’Etat remplisse effectivemente sés ‘devoirs juridiques’, cet ordre doit être cohérent et comporter 
des instituitions ou des mécanismes qui assurent préventivement le respect des droits et libertés. La garantie 
juridique des libertes publiques dans la tradition libérale repose sur la proclamation des droits fondamentaux par 
la Constituition, l’organisation des libertés publiques par le législateur et l’affirmation des principes généraux du 
droit par le Consell D’Etat et le Conseil Constitutionnel. 
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O Estado também pode ser solidariamente responsabilizado pelos danos ambientais 
provocados por terceiros, já que é seu dever controlar e impedir que aconteçam. Esta 
posição mais se reforça com a cláusula constitucional que impôs ao Poder Público, 
em todas as suas facetas e níveis, e à coletividade o dever genérico de defender o 
meio ambiente e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, 
afastando-se da obrigação legal de agir, ou agindo deficientemente, deve o Estado 
responder por sua incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito 
ensejador do dano não evitado, que, por direito, deveria sê-lo. Nesse caso, reparada a 
lesão, a pessoa jurídica de direito público em questão poderá demandar 
regressivamente o direto causador do dano. (MILARÉ, 2015, p. 444) 

 

Uma vez concretizado o dano ambiental, compete ao Poder Público adotar todas as 

medidas necessárias à reparação integral do meio ambiente. 

 

4.2 Recuperação das áreas degradas  

 

A recuperação de uma área degradada por um determinado empreendimento é o 

conjunto de ações necessárias para que a área volte a ficar apta para algum uso produtivo em 

condições de equilíbrio ambiental. 

Para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) a recuperação de área de extração mineral 

 

Significa que o sitio degradado será retornado a uma forma e utilização de acordo 
com o plano preestabelecido para o uso do solo. Implica que uma condição estável 
será obtida em conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais da 
circunvizinhança. Significa, também, que o sítio degradado terá condições mínimas 
de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo um novo solo e uma 
nova paisagem. (IBAMA apud ALMEIDA, 1999, p. 93) 

 

Para que uma área possa ser recuperada, é necessário que ela tenha condições de 

estabilidade física (processos de erosão e movimentação de terrenos) e estabilidade química 

(livre da possibilidade de reações químicas nocivas). 

Ainda conforme o IBAMA, para que determinada área seja recuperada, mister sejam 

levados em consideração diversos fatores, desde o planejamento até a execução. Como 

exemplo, podem-se destacar o controle da qualidade dos recursos hídricos e o tratamento do 

solo, levando em consideração seus aspectos físicos e bióticos. 

O Decreto 97.632/89, que regulamentou o art. 2º da Lei 6.938/81, prevê que os 

empreendimentos minerários devem trazer, no seu Estudo de Impacto Ambiental, um plano 

de recuperação da área degradada. O art. 3º do Decreto prevê que o processo de recuperação 

“deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo 
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com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do 

meio ambiente” (BRASIL, 1989). 

Nas atividades de operação das minas, as principais fontes de degradação são a 

disposição de resíduos ou rejeitos decorrentes do processo de beneficiamento em barragens e 

do material estéril ou inerte, não aproveitável, proveniente do decapeamento superficial em 

pilhas, e a geração de lixo e esgoto. Há que se considerar, ainda, a poluição visual e estética 

do local e os riscos de vazamentos ou derrames de óleos, ácidos e outros produtos.  

As áreas degradadas, depois de recuperadas, podem ser destinadas a vários fins, 

dentre eles cultivo e pastagem, reflorestamento, área residencial, parques e áreas de recreação. 

Segundo Lott, Bessa e Vilela (2004, p. 28), as áreas degradadas podem ser 

restauradas mediante tratamentos que buscam recuperar a forma original do ecossistema, isto 

é, a sua estrutura e interações biológicas. Os biossistemas raros e ameaçados necessitam de 

mais tempo para serem restaurados, além de demandarem maiores custos. 

Nesse mesmo diapasão, de acordo com os autores, uma segunda alternativa é a 

reabilitação das áreas através de tratamentos que buscam a recuperação de uma ou mais 

funções do ecossistema. 

 

Entende-se por reabilitação a busca de uma condição ambiental estável, a ser obtida 
em conformidade com os valores estéticos e sociais da circunvizinhança. Esta 
atividade tem por objetivo dar um determinado uso para o sítio interferido, de 
acordo com o plano preestabelecido para o uso do solo, além de conferir a referida 
estabilidade ao meio ambiente. (LOTT; BESSA; VILELA, 2004, p. 28) 

 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é um dos requisitos para 

obtenção da Licença de Operação (L.O.) emitida pelos órgãos ambientais para 

empreendimentos minerários. 

As metas e objetivos do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, em curto prazo 

são a recomposição do terreno, controlando a erosão, a correção dos níveis de fertilidade e 

revegetação do solo, amenização do impacto na paisagem e controle da decomposição de 

estéreis e rejeitos.  

Já em médio prazo, o intuito é a reestruturação das propriedades físicas e químicas 

do solo, o surgimento do processo de sucessão vegetal, a ocorrência da reciclagem de 

nutrientes e o reaparecimento da fauna. 

No tocante à recuperação em longo prazo, os alvos são a auto sustentação do 

processo de recuperação, o inter-relacionamento dinâmico entre solo-planta-animal e a 

utilização futura da área.  



76 
 

4.3 Fechamento de Mina 

 

Após a extração dos recursos minerais, torna-se necessária a paralisação das 

atividades, em razão do esgotamento dos recursos. Segundo Lott (2014, p. 1), “é fato 

inconteste que toda mina irá se acabar”. Ainda segundo o autor, “a fase do encerramento da 

atividade atrai vários olhares diante da característica inexorável da finitude e esgotabilidade 

do bem mineral de todas as jazidas” (LOTT, 2014, p. 1). 

Existem diversos motivos para o fechamento de uma mina. Dentre eles, destacam-se 

o exaurimento da reserva mineral, a flutuação de preços dos minérios, especialmente no 

mercado internacional, as mudanças tecnológicas não suportadas pelo empreendedor ou 

problemas gerenciais, como a falta de investimentos em pesquisas. 

O fechamento pode ocorrer ainda por questões ambientais, que podem reduzir o 

mercado de determinados minérios ou mau relacionamento com a comunidade, 

principalmente em minas localizadas próximas a zonas urbanas. Além disso, em determinados 

casos, o valor imobiliário do terreno da mina pode se tornar maior que a receita com o 

minério. 

O fechamento de uma mina é um processo complexo, que envolve o estudo de vários 

fatores, de forma a minimizar os impactos negativos produzidos, buscando formas alternativas 

de uso das áreas exauridas. Segundo Lott: 

 

devem nortear o fechamento de mina os aspectos que busquem minimizar os legados 
negativos e maximizar as heranças positivas, buscando reabilitação de ecossistemas 
afetados pelas atividades de mineração. 
 
[...] 
 
o fechamento de mina é, na verdade, um planejamento contínuo que leva em conta 
toda a sua vida. Esse fechamento não é um destino, mas uma caminhada, que traz 
direitos e obrigações para todos que participam dessa relação ambiental.  (LOTT, 
2014, p. 12-13) 

 

Ainda segundo o autor, a sustentabilidade pode ser obtida através do princípio do 

“triple bottomline”38: o social, o ambiental e o econômico. 

Flávio Luiz Costa, ao tratar do fechamento de minas, afirma: 

 

                                                 
38 Princípio desenvolvido pelo filósofo John Elkington, em 1999. Segundo a teoria, o tripé social, ambiental e 
econômico deve ter todas as penas igualmente válidas e interativas para que o desenvolvimento seja sustentável 
(Klabin, apud Lott, 2014) 
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Um programa de fechamento de mina deve ser claro, com objetivos gerais 
estabelecidos e os critérios de fechamento, negociados e acordados com todos os 
atores envolvidos. Fechamento de mina é um programa que envolve não somente a 
questão técnica ambiental da reabilitação ambiental das áreas degradadas, mas 
também questões socioeconômica e culturais, as quais devem ser tratadas de forma 
interdisciplinar para atender aos conceitos de desenvolvimento sustentável. 
(COSTA, 2005, p. 120) 

 

O autor destaca, ainda, a importância em diferenciar um Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD) do Plano de Fechamento. São estudos distintos, sendo que o Plano 

de Fechamento oferece uma solução mais completa, pois deve levar em consideração as 

exigências ambientais, econômicas e aspectos sociais do empreendimento (COSTA, 2005, p. 

119). 

O Plano de Fechamento é um ponto crucial para dar segurança à sociedade, ao poder 

público e aos mineradores, pois, assim como a abertura, o encerramento de uma mina também 

representa impactos socioeconômicos e ambientais para a sociedade. 

Toda mina modifica o ambiente de forma significativa e, muitas vezes, permanente. 

Por isso, o minerador é obrigado a reabilitar as áreas degradadas e, ao encerrar suas 

atividades, deverá apresentar novas formas de uso das áreas ocupadas pela mina, 

considerando as restrições decorrentes das modificações permanentes, assim como as aptidões 

e oportunidades associadas ao período de funcionamento da mina. 

Cumpre salientar que o tema será mais bem abordado no capítulo 5, que trata 

especificamente do Fechamento de Mina. 

 

4.4 A sustentabilidade na mineração 

 

É cediço que a atividade minerária tem influência direta do homem no ambiente 

natural e que sua interferência resulta em transformação da estrutura original do ecossistema 

(FERREIRA; VILLAS BOAS, 2010). 

Por ser a atividade minerária de suma importância, porém de grande impacto 

ambiental, necessário se faz introduzir e implementar práticas de sustentabilidade para melhor 

desenvolvimento e manutenção do setor. 

Conforme mencionado alhures, hoje, a extração do minério de ferro representa para o 

Brasil uma relevante atividade econômica e muitos municípios têm na mineração uma 

importante fonte de renda. Nesse sentido, informa o Instituto Brasileiro de 

Mineração(IBRAM): 
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Os maiores estados produtores de minérios em 2012, de acordo com o recolhimento 
da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, são: 
MG (53,2%), PA (28,6%), GO (4,1%), SP (2,8%), BA (2,0%) e outros (9,3%). 
Em 2012, a arrecadação da CFEM alcançou novo recorde de R$ 1,832 bilhão. Em 
2011 a arrecadação já havia sido significativa com R$ 1,540 bilhão, ou seja, 42,8% 
superior à de 2010, que foi de R$ 1,078 bilhão. 
A CFEM, conhecida também como royalty da mineração, é um dos muitos encargos 
incidentes na cadeia mineral. Esta contribuição, estabelecida pela Constituição de 
1988, em seu Art. 20, § 1o, é devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela 
utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos 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. 
As alíquotas são aplicadas sobre o faturamento líquido que variam de acordo com a 
substância mineral: 
• 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. (IBRAM, 2012, p. 9) 

 

Conforme se depreende dos dados acima, 65% da Compensação Financeira sobre 

Recursos Minerais (CEFEM) são destinados aos municípios onde ocorreu a extração mineral, 

o que proporciona um volume considerável no orçamento.  

A forma como os municípios utilizam a renda decorrente da extração mineral gera 

controvérsias sobre as reais vantagens dessa atividade, conforme salienta Enriquez: 

 

Uma corrente de pensamento (...) afirma que economias de base mineradora têm 
muito mais problemas do que vantagens para conduzir o seu processo de 
desenvolvimento. Segundo esta visão, as fartas rendas provenientes da extração dos 
recursos minerais produzem uma espécie de maldição por limitarem a capacidade 
expansiva de outros setores produtivos. Adicionalmente, elas induzem a 
permanência no poder de uma elite atrasada e parasitária que não consegue 
deslanchar políticas para diversificar a economia e deixa-la menos dependente do 
setor mineral. (ENRIQUEZ, 2007, p. 25) 

 

Entretanto, essa mesma estudiosa explica que há outra corrente, em sentido contrário, 

que defende “a ideia de que a mineração é um trampolim para o desenvolvimento”. Isso 

porque, de acordo com a autora, da mineração decorrem os recursos econômicos para 

financiar o desenvolvimento econômico (Enriquez, 2007, p. 25). 

Além disso, a mineração emprega e gera renda indireta para os municípios, pois faz 

girar a economia, aumentando o consumo e promovendo o desenvolvimento. Ou seja, a 

mineração contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país, conforme se depreende 

dos dados abaixo, fornecidos pelo IBRAM: 
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O total da mão de obra empregada na mineração em 2011 alcançou 175 mil 
trabalhadores. Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, mostram que o efeito 
multiplicador de empregos é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de 
trabalho na mineração são criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da 
cadeia produtiva. Portanto, pode-se considerar que, em 2011, o setor mineral 
empregou cerca de 2,2 milhões de trabalhadores diretos, desconsiderando as vagas 
geradas na fase de pesquisa, prospecção e planejamento e a mão de obra ocupada 
nos garimpos. (IBRAM, 2012, p. 12) 

 

Como os recursos minerais se exaurem com sua extração, uma preocupação 

frequente é a sustentabilidade da mineração. Se, nos tempos da extração do ouro na colônia, 

viam-se minas abandonadas pelo fim do ouro de aluvião, levando consigo todo o vilarejo que 

a circundava, questiona-se o que será das cidades que hoje vivem da mineração quando e se 

este produto acabar. 

Enfim, a pergunta que se faz é se há sustentabilidade na mineração. Para Enríquez a 

mineração será uma atividade sustentável, não obstante a natureza exaurível dos recursos 

minerais, se ela se der com respeito ao meio ambiente: 

 

Da perspectiva da geração atual, a mineração pode ser considerada sustentável se ela 
minimizar os seus impactos ambientais (mantiver certos níveis de proteção 
ecológica e de padrões ambientais) e garantir o bem-estar socioeconômico no 
presente (crescimento da renda, melhoria das condições de educação e de saúde, 
minimização da pobreza, melhor distribuição da renda, redução da exclusão e 
aumento de emprego dentre outros). Da perspectiva das gerações futuras, a 
mineração pode ser considerada uma atividade sustentável se ela garantir o bem-
estar das gerações futuras, o que pode ser feito a partir do uso sustentado das rendas 
que a mineração proporcionou. (ENRIQUEZ, 2007, p. 27) 

 

Por isso, a defesa de um meio ambiente saudável deve se pautar na sustentabilidade 

da atividade mineradora, bem como no seu exercício consciente com o compromisso em 

relação à preservação dos recursos naturais, à compensação dos danos causados e à 

reabilitação de ecossistemas. 

Dentre os vários instrumentos previstos para evitar ou mitigar os danos ambientais 

causados pela atividade mineradora, podem ser destacados a avaliação de impacto ambiental e 

o licenciamento ambiental, os procedimentos para fechamento de mina e os projetos de 

recuperação de áreas degradadas. 

De acordo com Willian Freire (2010, p. 110), os países industrializados, após 

causarem uma devastação em seus recursos naturais até os exaurir, buscam interferir na 

gestão pública dos recursos naturais dos países em desenvolvimento. Entretanto, o autor 
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afirma, baseado no Brundtland Report39, que a pobreza também é responsável pela poluição 

ambiental, pois, “para sobreviverem, os pobres e os famintos muitas vezes destroem seu 

próprio meio ambiente; derrubam florestas, permitem o pastoreio excessivo, exaurem as terras 

marginais e acorrem em número cada vez maior para as cidades já congestionadas” (FREIRE, 

2010, p. 110). 

Assim, seguindo essa linha de raciocínio, houve um aumento na preocupação em 

estimular o desenvolvimento econômico de forma harmonizada com a preservação ambiental. 

Para o autor, é assim que surge o conceito de desenvolvimento sustentável (FREIRE, 2010, p. 

110). Nas palavras de Willian Freire: 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável consiste, então, na efetivação do 
desenvolvimento socioeconômico por meio de práticas que atuem para minimizar os 
efeitos causados por este ao ambiente. 
Sua observância é de fundamental importância para que se atinjam as metas traçadas 
pelas políticas socioambientais mais modernas equilibradas. Só por intermédio do 
desenvolvimento há a criação de novas técnicas de produção e conservação, o que, 
por si só, já resulta em melhoria das condições ambientais, pois uma produção mais 
eficiente causa menos danos ao ambiente. (FREIRE, 2010, p. 110) 

 

De acordo com o doutrinador, o princípio torna-se efetivo mediante o Licenciamento 

Ambiental, que não impede a atividade produtiva, porém verifica a sustentabilidade ambiental 

do empreendimento e seus impactos. 

Conforme demonstra o IBRAM, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é uma 

das ferramentas mundiais na tomada de decisão sobre a viabilidade e sustentabilidade de 

determinado projeto. No Brasil, a AIA já estava prevista em legislações esparsas e na Lei 

6.938/81 e, desde 1986, passou a ser requisito do processo de licenciamento ambiental, após 

determinação da Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(IBRAM, 2013, p. 47). 

Para o planejamento de novos empreendimentos no setor minerário, os desafios, no 

que diz respeito aos aspectos ambientais e sociais, têm aumentado. Atualmente, existe uma 

maior exigência no processo de licenciamento ambiental, bem como rigor por parte da 

sociedade ao exigir maiores informações sobre a instalação da empresa e suas consequências. 

As comunidades estão mais engajadas e atuantes, exigindo das empresas informações 

inclusive sobre o plano de fechamento do empreendimento (IBRAM, 2013, p. 48). 

                                                 
39 “Também conhecido como Our Common Future, relatório elaborado pela Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, como resultado de um trabalho em razão da preocupação com 
o aumento da deterioração do meio ambiente e recursos naturais mundiais. O nome  Brundtland Report é uma 
referência a Norueguesa Gro Harlem Brundtland, única estadista do mundo designada para o cargo de Primeiro-
Ministro após ocupar a gestão da pasta de Meio Ambiente, então presidente da Comissão. 
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Segundo o IBRAM, o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) 

estabeleceu metas para as mineradoras ao criar os Princípios para o Desenvolvimento 

Sustentável40 com diretrizes para planejamento e instalação de novos empreendimentos. 

Dentre os dez princípios, o IBRAM destaca quatro, de suma importância, conforme 

se aduz: 

 

Princípio 2: Integrar as considerações sobre o desenvolvimento sustentável ao 
processo de tomada de decisões corporativas. Alinhadas ao Princípio 02, as 
empresas-membro do ICMM se comprometem a planejar e projetar as operações de 
maneira a intensificar o desenvolvimento sustentável. 
Princípio 4: Implementar estratégias de gestão de riscos baseadas em dados 
válidos e na ciência bem fundamentada. Alinhadas ao Princípio 04, as empresas-
membro do ICMM se comprometem a unir-se às partes interessadas e afetadas na 
identificação, avaliação e administração de todos os impactos significativos nas 
áreas social, econômica, de saúde, segurança e meio ambiente que estejam 
associados às suas atividades. 
Princípio 6: Buscar a melhoria contínua de nossa atuação na área ambiental. 
Alinhadas ao Princípio 06, as empresas-membro do ICMM se comprometem a 
avaliar os impactos ambientais cumulativos de novos projetos, bem como os 
impactos positivos e negativos, diretos e indiretos – desde a exploração até o 
fechamento. 
Princípio 9: Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e 
institucional das comunidades onde trabalhamos. Alinhadas ao Princípio 09, as 
empresas-membro do ICMM se comprometem a reunir-se logo de início com as 
partes possivelmente afetadas para discutir e responder a questões e conflitos 
relacionados à gestão dos impactos sociais; contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade desde o desenvolvimento até o fechamento do projeto em conjunto com 
as comunidades locais e seus representantes. (IBRAM, 2013, p. 48-49, grifo nosso) 

 

Além disso, desde 2005, “os relatórios de sustentabilidade das organizações do setor 

mineral devem abordar os impactos e gestão para biodiversidade, comunidades indígenas, 

impactos do reassentamento, temas que usualmente surgem no planejamento de novos 

empreendimentos minerários” (IBRAM, 2013, p. 49). 

Contudo, pesquisas demonstraram que, na prática, mesmo com a exigência da 

Avaliação de Impactos Ambientais, no que tange aos empreendimentos minerários, o 

resultado não é tão efetivo como o esperado, não significando uma melhor gestão desses 

impactos (IBRAM, 2013, p. 49). 

Na tentativa de aumentar a sustentabilidade do setor de mineração, alguns elementos 

de gestão foram implementados por diversas empresas. Dentre eles, estão: 

                                                 
40 “Em maio de 2003, o Conselho de Diretores do ICMM fez com que as empresas afiliadas se comprometessem 
com a implementação e a avaliação de seu desempenho com base nos 10 Princípios do Desenvolvimento 
Sustentável. [...]  Os 10 Princípios foram elaborados com base em outros padrões globais orientadores que 
incluem: a Declaração do Rio 1992, a Global Reporting Initiative, as Diretrizes do OCDE para Empresas 
Multinacionais, as Políticas Operacionais do Banco Mundial, a Convenção da OCDE sobre o Combate à 
Corrupção, as Convenções da OIT 98, 169, 176 e os Princípios Voluntários sobre Direitos Humanos e 
Segurança” (ICMM, 2016, p. 7). 
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- Aumento da implantação e certificação de sistemas de gestão (maior parte dos 
respondentes); 
- As políticas de gestão ambiental foram incorporadas a políticas mais amplas de 
sustentabilidade (multinacional brasileira); 
- A responsabilidade pela gestão ambiental, antes restrita aos profissionais de meio 
ambiente no nível departamental, passou a abranger pessoas em todas as funções da 
organização e ser coordenada por gerências ou diretorias, aumentando o 
compromisso da organização e aprimorando a estrutura organizacional (várias 
empresas); 
- Novos temas foram incorporados aos sistemas de gestão ambiental, tais como a 
biodiversidade e gases de efeito estufa, principalmente por empresas de grande 
porte; 
- Procedimentos de controle ambiental existentes foram incorporados aos sistemas 
de gestão certificados e desenvolvidos novos procedimentos (empresas de grande 
porte); 
- Os indicadores foram aprimorados abrangendo mais do que os impactos locais e 
diretos (multinacionais com operações no Brasil). Houve maior integração dos 
sistemas de gestão ambiental a outros temas de sustentabilidade (saúde, segurança, 
aspectos sociais); e  
- As lições aprendidas com incidentes ambientais aprimoraram as medidas para 
gestão de riscos (multinacionais com operações no Brasil). (IBRAM, 2013, p. 57-
58) 

 

Sob o foco da sustentabilidade, os riscos de danos e impactos ambientais decorrentes 

das barragens de rejeitos e depósitos de estéril são extremamente relevantes no que diz 

respeito ao setor minerário. Contudo, os dados sobre como tais barragens e depósitos são 

realizados não são amplamente divulgados (IBRAM, 2013, p. 62). 

 

Em atendimento a políticas corporativas, ou por determinação legal, as empresas de 
mineração que possuem estrutura de gestão ambiental implantada, têm aplicado 
tecnologias de disposição de rejeitos e no tratamento de efluentes, bem como 
prevenção e tratamento de drenagem ácida de minas, para recuperação de áreas 
degradadas e recomposição vegetal, e conduzido estimativas relacionadas a passivo 
ambiental para contingenciamento de plano de fechamento de minas, requisito legal 
no caso do estado de Minas Gerais. (SANCHEZ apud IBRAM, 2013, p. 70) 

 

Isto posto, pode-se dizer que, para tentar garantir a sustentabilidade do setor 

minerário, é preciso um amplo estudo prévio do empreendimento, com apresentação da 

Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), bem 

como Plano de Fechamento de Mina. Além disso, a população deve ser informada das 

consequências da instalação da empresa e seus impactos.  

Ainda como medida de sustentabilidade, a empresa, juntamente com o Governo, 

deve procurar incorporar as necessidades da região aos planos do empreendimento, bem como 

aplicar parte dos lucros e recursos obtidos com a exploração na região afetada. 
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5 FECHAMENTO DE MINA 

 

Pode-se afirmar que a mineração é uma atividade que gera impactos positivos para a 

sociedade ao fornecer matérias-primas, ao gerar tributos e empregos, diretos e indiretos, bem 

como ao fabricar produtos de certa forma indispensáveis ao homem moderno (FLORES, 

2006, p. 1). 

Através da atividade minerária, a sociedade transforma socioeconomicamente a sua 

rotina, novos empregos são criados no momento de abertura da mina, beneficiando diversos 

setores, como o de logística, pois a matéria extraída precisa ser transportada até o comprador 

final. Entretanto, em muitos casos, ocorre a necessidade de reassentamentos, com grandes 

impactos socioeconômicos para as populações atingidas. 

Importante dizer que os impactos não são somente positivos, existem diversos fatores 

danosos ao meio ambiente e à população, como a degradação ambiental, os ruídos, as doenças 

decorrentes da atividade, dentre outros (FLORES, 2006, p. 1). 

Insta salientar que as alterações e consequências resultantes da atividade minerária 

para a região não ocorrem somente no momento da instalação da mina. Alguns, às vezes até 

mais impactantes para a população local, ocorrem somente após o fechamento do 

empreendimento. Como exemplo, pode-se citar o alto índice de desemprego derivado do 

fechamento de determinada mina. 

Conforme preconiza Lott: 

 

Os impactos da mineração são refletidos nos recursos hídricos, no solo, na 
vegetação. [...] Outros impactos dizem respeito aos aspectos socioeconômicos. A 
população envolvida com a mineração normalmente carece de alternativas de 
trabalho que não apenas a atividade na própria mina. Dessa forma, fatores 
psicológicos decorrentes de uma falta de perspectiva, quando do fechamento de uma 
mina situada em áreas remotas é um fato constantemente observado. (LOTT, 2014, 
p. 20-21) 

 

Assim, é de suma importância analisar os potenciais impactos ambientais e 

socioeconômicos ao explorar a atividade minerária, buscando maior equilíbrio entre tais 

alterações e a exploração econômica e um possível fechamento de mina adequado à região 

onde a atividade é desenvolvida. 

José Cruz do Carmo Flores, em sua tese, dispõe que: 

  

A conciliação da extração dos recursos minerais – direito fundamental do homem de 
acesso aos materiais de que necessita para uma vida saudável – com direito de todos 
a um ambiente ecologicamente equilibrado impõe que uma nova concepção de 
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mineração seja incorporada a cultura da sociedade e das empresas de mineração. Se 
no passado o projeto de aproveitamento econômico de um depósito mineral era dado 
por concluído com a exaustão das reservas, na modernidade, obrigatoriamente, ele 
deverá contemplar o planejamento, a implantação, o monitoramento e a manutenção 
de medidas de proteção ambiental e social, durante toda a vida produtiva da mina. 
Indo mais além, o projeto precisará, necessariamente, incluir a implantação de um 
plano de fechamento do empreendimento mineiro, antes da abertura da mina e início 
da produção, que seja capaz de prevenir ou de mitigar o passivo ambiental 
decorrente do aproveitamento econômico da jazida e garantir que a área minerada e 
região circunvizinha serão reabilitadas e devolvidas aos proprietários e à 
comunidade dentro das condições necessárias para a implantação do uso final pré-
estabelecido para a terra, acordado entre as partes. 
O encerramento das atividades das minas – em caráter temporário ou permanente – 
vem, assim, revestindo-se de importância e relevância cada vez maiores (FLORES, 
2006, p. 1). 

 

Até a década de 1970, as exigências feitas às mineradoras em relação ao 

encerramento de suas atividades eram muito brandas. Apenas o cercamento da área, a 

execução de barragens de contenção e o encerramento das atividades pela cava final eram 

suficientes. Todos os impactos e passivos ambientais decorrentes da atividade eram tolerados 

(FLORES, 2006, p. 158). 

Talvez porque, há algum tempo, os danos ocasionados pela mineração poderiam, em 

parte, ser absorvidos e/ou restaurados pelo próprio meio ambiente, sem intervenção do 

homem. A atividade minerária não era tão extensa e abrasiva, devido à tecnologia mais 

obsoleta (RIBEIRO apud MILIOLI, 1999, p.57). 

Sánchez  descreve que: 

 

As minas abandonadas ou inativas são fontes de diversos problemas. Há risco à 
segurança das pessoas que transitam por certas áreas mineradas, e há que se garantir 
a estabilidade de estruturas como barragens de rejeitos, pilhas de estéril e pilares de 
minas subterrâneas. No caso das minas subterrâneas é comum o problema da 
subsidência, ou seja, o afundamento do solo devido ao colapso de uma escavação de 
subsuperfície. (SÁNCHEZ, 2001, p. 53) 

 

Muitas minas foram simplesmente abandonadas após o encerramento das atividades. 

Além do passivo ambiental, tal abandono surtia impactos socioeconômicos na população, em 

decorrência da ausência de planejamento para a finalização do empreendimento. 

Somente com a explosão dos movimentos ambientalistas é que a sociedade começou 

a ter consciência dos reais danos ocasionados pela atividade minerária e que os impactos 

poderiam tornar o solo impróprio para uso ao término da exploração. 

 

A preocupação deixou de estar direcionada somente para a cava, as pilhas de estéreis 
e as barragens de rejeitos, indo além. A sociedade passou a fiscalizar as atividades 
das mineradoras, potencialmente poluidoras e degradantes do meio ambiente, 
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passou, inclusive, a cobrar novas políticas públicas, principalmente após grandes 
acidentes com barragens de rejeito. (FREIRE, 2014, p. 97) 

 

Se os impactos do fechamento da mina, definitivo ou ainda que temporário, recaem 

não apenas sobre o meio ambiente físico, mas também econômico, social e cultural, a 

definição de fechamento de mina passa a ser muito mais abrangente e significativa do que a 

simples desativação do empreendimento e restauração ambiental das áreas degradadas. O 

plano deve ser apto a incluir ações capazes de abranger a estabilidade e a auto 

sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural das sociedades do entorno 

(CIPRIANI, 2002, p. 31-35). 

De acordo com Lott: 

 

Planejar o fechamento de uma mina é um processo complexo. Os depósitos minerais 
naturalmente se exaurem por força da extração e, logicamente, a fase de 
FECHAMENTO DE MINA é o corolário da atividade mineral. Os parâmetros 
sociais, econômicos e ambientais tendem a mudar de uma geração para outra e o 
ciclo de atividade de uma mina, na maioria das vezes, supera 20 anos. Assim um 
projeto de mina e seu planejamento deve ser concebido de forma a admitir 
constantes modificações e evoluções. (LOTT, 2014, p. 9) 

 

O Decreto nº 97.632, de 10.04.1989, dispõe que: 

 

Art. 1º - Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais 
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do 
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental 
competente, plano de recuperação de área degrada. 
 
[...] 
 
Art. 3º - A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma 
forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, 
visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente (BRASIL, 1989) 

 

Com fulcro no art. 3º, pode-se dizer que a recuperação da área degradada pela 

mineração objetiva impor uma nova forma de utilização da área minerada, segundo um plano 

preestabelecido para o uso do solo, com intuito de alcançar um equilíbrio ambiental, 

configurando a solução técnica exigida pelo órgão público competente  

(SOUZA, 2003, online). 

 

A peculiaridade da questão do fechamento de uma mina decorre do processo de 
mudança de uso de área que, até então, era essencialmente de extração mineral, 
sendo fundamental, portanto, que sejam observadas as imposições legais que 
derivam deste fato, relativas ao fechamento da mina propriamente dita, necessidade 
de licenciamento da nova forma de uso, à possibilidade de um novo aproveitamento 
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mineral da jazida desativada e à responsabilidade do minerador pelo cumprimento 
da obrigação de executar o plano de recuperação de área degrada aprovado pelo 
órgão ambiental competente. (SOUZA, 2003, online) 

 

O plano de fechamento de mina propriamente dito é um documento elaborado pela 

empresa mineradora, em que essa se compromete a adotar uma série de medidas protetivas ao 

meio ambiente, social, econômico e biológico, permitindo o uso futuro da área degradada e a 

manutenção do município no cenário socioeconômico (THOMÉ, 2015, p. 554). O documento, 

de acordo com as exigências do DNPM, deve conter: 

 

a) relatório dos trabalhos efetuados; 
b) caracterização das reservas remanescentes; 
c) plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a 
infraestrutura do empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado aos 
mesmos; 
d) atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 
e) planta da mina na qual constem as áreas lavradas recuperadas, áreas impactadas 
recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minérios e 
rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso e outras obras civis; 
f) programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 
I- sistemas de disposição e de contenção; 
II- taludes em geral; 
III- comportamento do lençol freático; 
IV- drenagem das águas; 
g) plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com 
caracterização de parâmetros controladores; 
h) plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de parâmetros 
controladores; 
i) medidas para impedir o acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com 
barreiras os acessos às áreas perigosas; 
j) definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do empreendimento 
levando em consideração os meios físico, biótico e antrópico; 
l) aptidão e intenção de uso futuro da área; 
m) conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos sobre 
a estabilidade, controle de erosões e drenagens; 
n) relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil 
do empreendimento mineiro; 
o) cronograma físico e financeiro das atividades propostas. (DNPM, 2010) 

 

O Plano de Fechamento é composto por duas grandes fases: a de planejamento e a de 

implantação. Tal plano tem por objetivo traçar as atividades de operação e encerramento para 

minimizar os impactos econômicos, sociais e ambientais e garantir a recuperação ambiental 

da área, evitando riscos à segurança e à saúde públicas. O documento deve ser apresentado no 

momento do licenciamento, junto com o EIA/RIMA, porém não é estático, devendo ser 

revisado e modificado durante a vida útil da mina para se adaptar às novas situações e 

necessidades. Um dos objetivos do plano é indicar novas alternativas de uso das áreas onde as 

minas estão localizadas (FLORES, 2006, p. 60). 
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José Cruz do Carmo Flores, forte nos ensinamentos de LIMA (2002), alega que: 

 

O fechamento de mina caracteriza o encerramento permanente das operações da 
mina ou instalações de beneficiamento pela empresa de mineração, após a conclusão 
do processo de descomissionamento e reabilitação, monitoramento e manutenção. 
Ressalta o autor que o fechamento final é alcançado quando, de acordo com os 
resultados do monitoramento contínuo, verifica-se o estabelecimento de um padrão 
de desempenho satisfatório no local da mina e na região circunvizinha, 
demonstrando que o processo de fechamento do sítio mineiro foi concluído com 
sucesso (LIMA apud FLORES, 2006, p. 28). 

 

Diversos são os fatores que podem ensejar o fechamento de mina, sendo que a 

primeira análise a ser feita deve ser se o fechamento ocorreu por exaurimento das reservas 

naturais. 

É comum associar o término da atividade minerária com a exaustão da lavra, vez que 

o minério é um bem finito, não renovável. Logo, o primeiro pensamento é o de que o 

fechamento da mina é resultado do fim do minério. Sendo esse o motivo, é possível precisar 

com uma margem segura de erro qual será a vida útil da mina a partir da escala de produção 

prevista e da reserva economicamente lavrável (DIAS, 2013, p. 62). 

O autor Jardel Dias, ao citar Sánchez, destaca que: 

  

A necessidade de desativação de minas e instalações conexas deriva, portanto, em 
primeira análise, da quantidade finita de recurso mineral existente em cada jazida. 
Com maior frequência, porém, trata-se muito mais de uma exaustão econômica e 
não física das reservas de minério, embora haja algumas notáveis exceções de minas 
que têm funcionado durante séculos. A regra, contudo, é o fechamento da mina 
depois de certo período de atividade. (SÁNCHEZ apud DIAS, 2013, p. 62) 

 

Tanto para o empreendedor quanto para a comunidade, a previsão de término da 

exploração mineral por exaustão do minério, com um plano de fechamento de mina adequado, 

é o melhor dos cenários. Ao estimar o tempo de atividade da mina e desenvolver o plano de 

fechamento, a mineradora permite que as partes envolvidas façam um planejamento para o 

término das atividades (DIAS, 2013, p. 62-63). 

Dessa forma, empregados tem condição de se capacitarem para novas oportunidades 

de emprego, mediante cursos, especializações, atualizações, dentre outras alternativas. Além 

disso, têm a chance de candidatarem para outro cargo, não sendo necessário aguardar o 

completo encerramento das atividades para tentar recolocação no mercado. Existem casos em 

que a própria mineradora fornece diversos cursos de capacitação para os funcionários e para a 

população local, no intuito de melhorar o padrão e a qualidade de vida dos envolvidos no 

empreendimento. 
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Quanto ao município que depende economicamente da exploração minerária, o plano 

de fechamento de mina serve, dentre outras coisas, para permitir que o Poder Público se 

programe para diversificar sua economia e criar outras fontes de renda (DIAS, 2013, p. 63). 

Contudo, existem diversas outras razões para o encerramento da mina, que 

independem da exaustão mineral. 

Para José Batista Oliveira Junior, as principais razões são: 

 

1. Exaustão: a) o custo do estéril a ser extraído é maior que a venda do minério e; 
b) o teor do minério é demasiado baixo face aos custos de produção da mina. 
2. Obsolência a falta de investimento pode se dar por duas razões: a) a 
modernização das instalações leva a perda de competitividade ante os concorrentes, 
e; b) falta de investimento em pesquisa mineral (ativa descoberta), tendo como 
consequências a estagnação de reservas. 
3. Mercado a flutuação de preço dos minérios, principalmente os fixados 
internacionalmente, como a maioria dos metais. Neste caso, o fechamento pode ser 
temporário. 
4. Impactos Ambientais fatores de ordem ambiental e relacionados com a 
comunidade, principalmente em zonas urbanas. Ex. pedreiras. (OLIVEIRA 
JÚNIOR, 2001, p. 37) 

 

Dentre os fatores físicos, além do exaurimento da reserva mineral, estão a quantidade 

e qualidade do minério a ser extraído. Além disso, destacam-se os fenômenos da natureza, tais 

como inundações e secas, acidentes, como explosão de gases em minas de carvão subterrânea, 

e ruptura de barragens de rejeitos (OLIVEIRA JÚNIOR, 2001, p. 37). 

Quanto aos fatores econômicos, sobressaem-se a flutuação do preço do minério, o 

surgimento de produto concorrente com preço e qualidade mais favoráveis ao mercado, 

aumento dos custos de produção, valor imobiliário do terreno da mina superior à receita com 

o minério, bem como problemas com a logística de transporte do minério e sua 

comercialização (OLIVEIRA JÚNIOR;SÁNCHEZ apud FLORES, 2006, p. 61). 

Nesse diapasão, dispõe Jardel Carvalho Dias: 

 

No que tange às razões econômicas, o aumento dos custos de produção pode 
conduzir à paralisação dos trabalhos. Além do mais, muitos minérios são 
commodities que possuem preços regulados no mercado internacional. O declínio 
rápido e acentuado desses preços pode tornar a mina não rentável para operar. 
Ademais, a concorrência entre materiais e o surgimento no mercado de um produto 
concorrente, com preço e qualidade diferenciados e favoráveis ao consumidor, 
podem levar ao fechamento de uma mina. A redução da demanda de um 
determinado produto e a consequente diminuição do volume de vendas é capaz 
também de ocasionar a paralisação das atividades de lavra. (DIAS, 2013, p. 63) 

 

No caso dos fatores tecnológicos, o motivo para a interrupção da atividade minerária 

seria a mudança avançada da tecnologia de exploração, não suportada pelo empreendedor. O 
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custo para instalação e utilização da nova tecnologia inviabilizaria a continuação das 

atividades (FLORES, 2006, p. 36). 

Entre os fatores ambientais, encontram-se as alterações nas exigências de proteção 

ambiental, que podem inviabilizar economicamente a mineração na região.  

Jardel Carvalho Dias, em suas explanações, destaca: 

 

Já as razões geotécnicas que podem levar ao fechamento de uma mina estão 
relacionadas às condições adversas do maciço rochoso, impossibilitando a segurança 
das operações mineiras. O rompimento de taludes pode provocar a paralisação das 
atividades de lavra. Além do mais, o avanço dos trabalhos de lavra pode interceptar 
falhas geológicas, descontinuidades, materiais heterogêneos e quebradiços, 
comprometendo a estabilidade das escavações mineiras. Nos trabalhos subterrâneos, 
o rompimento de pilares e o desmoronamento de blocos de rochas são motivos que 
podem afetar a segurança das operações mineiras. (DIAS, 2013, p. 64) 

 

Existem, ainda, os fatores governamentais, quais sejam impedimentos legais, 

administrativos ou judiciais. Mudanças e/ou decisões políticas, restrições ambientais, 

impedimentos legais ou de força maior e a oposição da sociedade civil podem resultar no 

encerramento da exploração mineral. Além disso, mau relacionamento com a comunidade, 

principalmente em minas localizadas próximas às zonas urbanas, são também fatores que 

podem resultar no encerramento das atividades minerárias (DIAS, 2013, p. 64). 

 

Entre as principais razões que poderão conduzir à suspensão temporária ou à 
paralização definitiva da lavra de uma mina, estão a exaustão do corpo mineralizado 
e razões técnicas, econômicas ou sociais. Entretanto, a inviabilidade – temporária ou 
definitiva- também pode ser determinada por modismos e inovações tecnológicas 
que impõem a substituição de determinadas substâncias por outras, ou por seu 
aproveitamento econômico deixar de ser considerado de interesse público. A mina 
diz-se exaurida, quando se extingue a possibilidade de aproveitamento da substância 
mineral de interesse econômico, por uma ou algumas das razoes mencionadas. 
(FLORES, 2006, p. 16) 

 

Independente do motivo que ensejou o encerramento da mina, a mineradora deve 

estar preparada para apresentar à sociedade soluções para os impactos provenientes da 

atividade desenvolvida. 

O fechamento pode ocorrer de forma temporária ou definitiva, dependendo do 

motivo para a interrupção da exploração. Determinadas minas, que, no primeiro momento, 

tiveram suas atividades encerradas definitivamente por insuficiência de minério na região, 

podem vir a serem reabertas por avanços na tecnologia, permitindo o que antes era 

considerado rejeito ser aproveitado e transformado em minério para comercialização. 

Nos ensinamentos de Jardel Carvalho Dias:  



90 
 

 

Algumas dessas situações do fechamento podem ser revertidas, quando os preços 
das commodities retornam a valores atrativos que suportam os custos de produção, 
novas reavaliações de reservas ou descoberta de novos corpos de minério que 
permitam o prolongamento da vida útil da mina, descoberta de novas tecnologias 
que possibilitam o aproveitamento econômico de antigos depósitos de rejeitos de 
minério. No entanto existem situações que não podem ser revertidas, como na 
exaustão das reservas economicamente lavráveis, problemas hidrológicos graves 
(inundações), ou se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou 
comprometer interesses que superem a utilidade da explotação mineral, a juízo do 
Governo. (DIAS, 2013, p. 65) 

 

A elaboração do plano de fechamento de mina é um processo de alta complexidade, 

sendo a fase de fechamento resultado da atividade mineral, já que as reservas minerais são 

finitas, se exaurindo por força da extração.  

 

Os parâmetros sociais, econômicos e ambientais tendem a mudar de uma geração 
para outra e o ciclo de atividade de uma mina, na maioria das vezes, supera 20 anos. 
Assim um projeto de mina e seu planejamento deve ser concebido de forma a 
admitir constantes modificações e evoluções. (LOTT, 2014, p. 9) 

 

Para melhor entendimento do processo de fechamento de uma mina, é imprescindível 

explicar o seu ciclo de vida. 

 

[...] a mineração compreende as seguintes fases: prospecção, exploração, 
desenvolvimento, explotação e recuperação ambiental das áreas mineradas. 
A fase inicial é a prospecção mineral, que consiste na procura dos minérios 
utilizando-se mapas, literatura técnica, verificação de ocorrências e anomalias 
geológicas, métodos de prospecção aérea, geofísica e geoquímica. A exploração é a 
segunda fase e tem como objetivo definir a extensão e o valor do depósito mineral. 
Nesta etapa, realizam-se trabalhos, tais como, aberturas de poços e trincheiras, 
amostragens, sondagens rotativas e percussivas e estudos prévios de viabilidade 
econômica. O desenvolvimento é a próxima fase e consiste na preparação da jazida 
para a lavra, através da abertura de acessos e sistemas de transporte, construções de 
instalações, escritórios, áreas de disposição de estéreis e rejeitos, etc. A explotação é 
a quarta fase do ciclo de uma mina na qual se realizam, efetivamente, a extração e o 
beneficiamento da substância mineral. Após essa etapa, finalmente iniciam-se os 
trabalhos de recuperação ambiental das áreas mineradas com a restauração do sítio 
degradado e revegetação da área. (DIAS, 2013, p. 66-67) 

 

Entretanto, em atenção principalmente às demandas ambientais e socioeconômicas 

da sociedade, o fechamento de mina vem sendo considerado mais uma etapa do processo de 

mineração. As discussões sobre o encerramento da mina devem ser incorporadas aos estágios 

iniciais do processo, devendo o plano de fechamento de mina ser apresentado junto aos 

estudos da viabilidade econômica do empreendimento (DIAS, 2013, p. 67). 

Alguns autores, dentre eles Oliveira Junior (2001), preferem utilizar o termo 

desativação de mina ao invés de fechamento de mina para evidenciar que o encerramento faz 
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parte do processo de mineração. Trata-se de mais uma das fases do empreendimento 

minerário, composta pelo descomissionamento, pela desativação, reabilitação, manutenção e 

monitoramento, bem como o pós-fechamento (FLORES; LIMA, 2012, p. 45). 

Na visão de Knoll, citado por Oliveira Junior (2001, p. 32), o descomissionamento 

nada mais é do que “parte do importante do processo de fechamento o qual inicia-se próximo, 

ou até a parada da produção de minério e incorpora a remoção de infraestruturas não usuais, 

desenvolvimento da forma final do solo e a construção de componentes específicos para o 

fechamento” (KNOLL apud OLIVEIRA JUNIOR, 2001, p. 32). 

José Cruz do Carmo Flores e Hernani Lima, fortes nas palavras de Luz e Damaceno 

(1996), entendem que o termo descomissionamento no setor minerário 

 

vem sendo empregado para designar o conjunto de ações necessárias para mitigar os 
efeitos de alteração do lençol freático, da disposição do material estéril, das obras de 
instalação das minas e do lançamento de efluentes nocivos ao meio ambiente, 
oriundos dessa atividade, com o objetivo de se promover a devolução do sítio à 
comunidade em condições de ser destinado a novos usos produtivos, ao término das 
atividades de produção mineral. (LUZ; DAMACENO apud FLORES; LIMA, 2012, 
p. 64). 

 

Já a etapa de desativação é, nos ensinamentos de Jardel Dias (2013, p. 67), a 

interrupção das atividades mineiras, com a remoção das estruturas, equipamentos e materiais 

contaminados, mediante plano de desativação previamente estipulado. O autor explica, ainda, 

que, em geral, parte da estrutura é vendida ou transferida para outro empreendimento 

minerário. 

Os doutrinadores José Flores e Hernani de Lima destacam que não existe consenso 

entre os especialistas e pesquisadores sobre quando deve-se iniciar o projeto de 

descomissionamento. 

 

Em muitos casos, esta é uma questão considerada enfadonha pelo pessoal associado 
exclusivamente à produção. Para alguns, o melhor momento para se executar esse 
planejamento, seria muito próximo da paralisação das atividades. Para outros, o 
momento adequado seria dentro dos poucos últimos anos da vida operacional da 
mina. Outros, dentro de uma visão transigente, defendem que o momento para se 
planejá-lo depende da vida útil prevista para o projeto de mineração: para um projeto 
considerado de curta duração (vida útil prevista entre cinco e dez anos), o 
planejamento deve começar próximo ou no início de operação da mina; para um 
projeto de longa duração, recomenda-se que seja iniciado aproximadamente cinco 
anos antes do fim das operações. Farrel (1993) dentro de uma visão mais atual e 
contrariamente a esses pontos de vista, defende que o planejamento para o 
descomissonamento deve iniciar-se – pelo menos em termos conceituais – no 
estágio de planejamento e estudos pré-viabilidade econômica do projeto mineiro, 
isto é, antes que o projeto tenha entrado na fase operacional. (FLORES; LIMA, 
2012, p. 64-65) 
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No tocante à reabilitação, segundo os autores, é na fase do processo da atividade 

minerária  que ocorre a reparação do meio ambiente degradado pela extração do minério. Está 

em consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável, sendo parte fundamental da 

política de aproveitamento dos recursos minerais. 

 

O termo reabilitação está associado à ideia de que o local alterado pelo 
empreendimento mineiro deverá ser destinado a uma dada forma de uso do solo, de 
acordo com um projeto previamente estabelecido com a participação de todos os 
atores envolvidos no processo de mineração. 
Um programa de reabilitação engloba, dentre outras ações, a recomposição do relevo 
das áreas impactadas, retornando-o às condições necessárias para a retomada do 
processo de ocupação, em harmonia com os valores culturais e sociais regionais. 
(FLORES; LIMA, 2012, p. 65) 

 

Isso significa preparar a antiga área explorada para um novo uso, nova destinação, 

seja cultural, comercial, habitacional, de preservação ambiental ou qualquer outra que melhor 

aprouver, desde que não entre em conflito com a função da área confinante. 

Os doutrinadores, com base nos ensinamentos de Knoll (1999), entendem que 

somente é possível restituir às áreas mineradas condições seguras, estáveis e produtivas se o 

plano de reabilitação incorporar determinadas ações capazes de:  

 

a) restabelecer uma cobertura vegetal adequada para a área. Essa cobertura pode e 
deve ser diversificada, em função do uso pós-mineração a que cada área está 
destinada; 
b) promover a proteção permanente do ar e das águas superficiais e subterrâneas; 
c) promover proteção à saúde e à segurança públicas; 
d) restaurar habitats compatíveis com o uso pós-mineração de cada área, quando 
destinadas a pastagem, à promoção da vida selvagem ou a reservas ambientais; 
e) promover a recomposição da configuração do relevo compatível com a bacia 
hidrográfica regional; 
f) restabelecer a estética ambiental, promovendo qualidade visual e oportunidades 
de recreação; 
g) promover autossustentabilidade do sítio, em termos da estabilidade física, 
química e biológica dos recursos naturais.  
 
O plano de reabilitação deverá tratar, necessariamente, das questões relativas ao 
modelo de reabilitação superficial adotado, discutindo o destino da cobertura de solo 
superficial, a rede de drenagem das águas pluviais e os ângulos de talude das 
bancadas, cavas e vias de acesso; a desativação dos depósitos de estéril, barragens 
para contenção de rejeitos e tanques de evaporação; desmobilização das instalações 
de água limpa e daquelas destinadas à armazenagem de águas contaminadas; 
medidas de proteção das águas subterrâneas; destinação das instalações e das infra 
estruturas existentes no local; selagem ou manutenção das aberturas subterrâneas e 
poços de mina, dentre outras questões. (FLORES; LIMA, 2012, p. 65-66) 
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A fase seguinte é denominada monitoramento e manutenção, sendo de profunda 

importância, pois serve para demonstrar, com base em parâmetros ambientais, a eficiência e 

eficácia das medidas tomadas e se os fechamentos realizados obtiveram sucesso. Tal custo 

deve estar embutido no planejamento financeiro. Dias ensina que: 

 

O monitoramento e a manutenção têm como objetivo manter a estabilidade física e 
química da área no longo prazo, bem como assegurar a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. Alguns danos ambientais requerem o monitoramento 
contínuo, assim como medidas corretivas. Na mineração de algumas substâncias 
minerais, tais como os metálicos e o carvão, a preocupação principal é com a 
formação de drenagem ácida, resultado da oxidação de sulfetos, particularmente a 
pirita. Práticas inadequadas de disposição de estéreis e rejeitos, assim como o 
abandono de escavações subterrâneas, pode favorecer a geração de drenagem ácida, 
com possibilidade de contaminação de solos e recursos hídricos com metais pesados. 
Neste caso, os custos de controle e monitoramento podem se estender por vários 
anos ou até mesmo se tornarem perpétuos. Para estabilizar quimicamente o local, a 
primeira prioridade é a de conter, ou se possível, eliminar a fonte de contaminação. 
O controle e o monitoramento incluem, entre outras atividades, a neutralização das 
fontes contaminantes, controle do PH, do nível de alcalinidade e da concentração de 
metais. A estabilidade física implica no controle da erosão, estabilidade de taludes, 
pilhas de estéreis, acompanhamento periódico das estruturas de contenção de 
rejeitos, manutenção e controle do sistema de drenagens, de forma a evitar o 
assoreamento dos recursos hídricos à jusante do empreendimento. É importante que 
todos esses trabalhos sejam planejados e estejam contemplados em um plano de 
monitoramento e manutenção previamente concebido. (DIAS, 2013, p. 67) 

 

Por fim, a fase do pós-fechamento começa no momento em que o antigo 

empreendimento minerário tem capacidade para reassumir seu papel socioambiental, com a 

efetiva implantação do uso.  

 

A avaliação de que todos os objetivos do fechamento de mina foram atingidos é feita 
através da aplicação do conjunto de critérios de fechamento previamente 
estabelecido e aprovado pelos órgãos reguladores da mineração, bem como por 
aqueles encarregados da proteção ao meio ambiente. A decisão final sobre a 
conclusão do fechamento é responsabilidade dos órgãos reguladores da mineração. 
(FLORES; LIMA, 2012, p. 75) 

 

A elaboração do plano de fechamento de mina é o primeiro passo para o 

encerramento das atividades. A finalidade desse plano deve ser bem estruturada e definida e 

estar de acordo com as características específicas do minério a ser explorado, bem como com 

a região em que se encontra. Um bom plano de fechamento de mina é composto por duas 

fases sequenciais e distintas, quais sejam o planejamento e a implantação. “Um passo 

importante no fechamento é identificar os impactos ambientais que advirão da implantação do 

projeto de mineração, desde seu início, e produzir uma atualização sistemática dessa avaliação 

ao longo da vida útil do empreendimento” (FLORES; LIMA, 2012, p. 76). 
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É de suma importância que o plano seja de conhecimento de todos os envolvidos, 

conquanto o empreendimento minerário resulta em impactos ambientais e socioeconômicos. 

Como já dito alhures, o plano não é estático, precisando ser revisto de acordo com as 

mudanças ao longo das atividades, sejam climáticas, econômicas, tecnológicas ou sociais.  

 

5.1 Princípios de Direito Ambiental relacionados ao fechamento de mina 

 

Ao analisar os princípios de Direito Ambiental, em consonância com diferentes 

artigos da Constituição Federal, conclui-se que o fechamento de mina está amplamente 

amparado pelo ordenamento jurídico (THOMÉ, 2006, p.155). 

No que diz respeito ao princípio do desenvolvimento sustentável, classificado por 

José Adércio Leite Sampaio (2003) como prima principium do Direito Ambiental, o correto 

fechamento de mina é primordial, tanto para a preservação do ambiente cultural e biológico 

quanto para a manutenção do equilíbrio social na região minerada. Deve-se permitir o uso 

consciente pela geração presente, visando garantir o uso pelas gerações futuras. “Logo, 

importante ressaltar que o desenvolvimento sustentável da atividade minerária passa 

obrigatoriamente pelo adequado procedimento de fechamento de mina” (THOMÉ, 2006, p. 

155). 

Quanto ao princípio do poluidor-pagador, é cediço que os custos sociais externos 

decorrentes da poluição gerada por determinada atividade devem ser contabilizados nos 

custos de produção. Ora, os impactos decorrentes da atividade minerária devem ser 

suportados pelo empreendedor e não pela população. Sendo assim, a mineradora é 

responsável pela restauração da área onde a atividade era realizada, devendo desenvolver um 

plano de fechamento de mina adequado ao local explorado (THOMÉ, 2006). 

No âmbito do princípio da prevenção, o plano de fechamento de mina é necessário na 

tentativa de minimizar os impactos da atividade minerária. Como grande parte dos impactos 

decorrentes da extração mineral já é de conhecimento geral, todas as medidas preventivas 

possíveis devem ser adotadas, dentre elas o plano de fechamento de mina. “Desde o início da 

implementação da atividade minerária, portanto, deve começar a ser executado o plano de 

fechamento de mina, buscando-se a preservação do meio ambiente cultural, social e 

biológico” (THOMÉ, 2006, p. 155). 

Sendo assim, como já descrito em capítulo dedicado aos princípios, a atividade 

minerária sustentável deve se pautar nos princípios constitucionais, visando garantir a 
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preservação do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras 

gerações. 

 

5.2 Impactos decorrentes do fechamento de mina 

 

A instalação de empreendimento minerário pode transformar significativamente a 

região em que esse será implantado. Nas palavras de Jardel Dias: 

 

A implantação de um empreendimento mineiro pode representar para o município e 
comunidade em que a mina se encontra inserida, o aumento da oferta de empregos, 
da arrecadação de impostos, da disponibilidade de bens e serviços e da melhoria da 
infraestrutura local. Por outro lado, pode trazer efeitos negativos para o meio 
ambiente, dentre eles, imensas áreas degradadas e danos ambientais irreversíveis. 
(DIAS, 2013, p. 75) 

 

Cumpre salientar que os impactos ocorrem ao longo de toda a atividade, em todas as 

etapas da vida de uma mina, desde a sua prospecção até o seu fechamento.  

 

O desmatamento de áreas para abertura de picadas e vias de acesso, construções de 
alojamentos podem ocorrer na fase de pesquisa. Durante o desenvolvimento pode 
ocorrer o desmatamento de grandes áreas para a abertura de estradas, construções de 
pátios para estocagem de estéril e minério, barragens de rejeitos, escritórios, 
implantação das instalações de lavra e beneficiamento. Alterações na topografia e no 
balanço hídrico, geração de ruídos, emissões de material particulado para a 
atmosfera, formação de erosões, assoreamento de rios e córregos locais, bem como, 
a poluição e contaminação do meio ambiente podem acontecer na fase de lavra. 
Nesta etapa, podem acontecer ainda problemas sociais e econômicos como o 
aumento expressivo da população local, dos valores de aluguéis, da demanda de 
serviços de saúde, transporte e segurança. Alguns desses impactos, caso não sejam 
administrados e controlados, podem se estender até a fase de pós-fechamento, 
trazendo consequências maléficas para o meio ambiente. (DIAS, 2013, p. 76) 

 

O autor ressalta que os impactos podem variar de acordo com a localização da jazida, 

do tipo de minério, dentre outros motivos. 

 

Os impactos da mineração dependem do local onde se encontra a jazida, do tipo de 
minério, do método de lavra e beneficiamento e da escala de produção. Algumas 
minas situam-se em regiões ambientalmente sensíveis. O desmonte de rochas 
próximo a regiões urbanas pode ocasionar impacto e desencadear conflitos entre a 
comunidade e a empresa de mineração. Alguns tipos de minérios resultam na 
produção de grandes quantidades de estéreis e rejeitos e na necessidade de enormes 
áreas para disposição desses materiais. Além do mais, determinados tipos de estéreis 
e minérios podem conter sulfetos que, quando oxidados na presença de água, podem 
gerar drenagem ácida. Alguns métodos de lavra a céu aberto podem provocar 
mudanças significativas na paisagem. Em alguns casos é impossível retornar a área 
ao estado original. Determinados métodos subterrâneos, podem acarretar 
subsidências que comprometem o uso superficial dos terrenos, além de provocar 



96 
 

danos nas estruturas presentes na superfície, tais como, edifícios, sistemas de energia 
e comunicação. (DIAS, 2013, p. 76) 

 

Os impactos decorrentes do fechamento de mina podem ser divididos em três 

categorias: ambientais, sociais e econômicos. 

Dentre os impactos ambientais, destacam-se: supressão de vegetação; aridez e erosão 

do solo; subsidência (rebaixamento da superfície do terreno, devido às alterações ocorridas no 

suporte subterrâneo); alterações nos ecossistemas, com a redução ou destruição dos habitats e 

das espécies; interrupção de corredores ecológicos; poluição atmosférica causada pelos 

sedimentos e partículas suspensas; poluição das águas; ruídos, vibrações e tráfego de 

caminhões; enorme acúmulo de resíduos; rompimento de barragens; destruição da paisagem. 

Além disso, há o deslocamento de populações inteiras e a alteração do modo de vida das 

comunidades locais (FLORES, 2006, p.10). 

Quanto aos impactos sociais, mister salientar o abalo psicológico da perda do 

emprego, que resulta em problemas de saúde e vícios. Há um aumento do número de suicídios 

e homicídios nas regiões onde a atividade minerária é realizada, além de elevação no índice 

de doenças de fundo emocional e relacionadas ao stress. O desemprego, bem como a queda do 

padrão socioeconômico, resulta em redução da autoestima. Famílias inteiras são obrigadas a 

sair da comunidade em que vivem em busca de novas oportunidades, rompendo laços 

familiares e sociais (FLORES, 2006 p. 79-85). 

Cumpre ressaltar que o encerramento das atividades minerárias resulta na perda dos 

benefícios oferecidos pela mineradora, como escolas, clubes, planos de saúde, dentre outros. 

Isso ocasiona queda da qualidade dos serviços públicos e diminuição do padrão de vida 

(FLORES, 2006, p. 79-85). 

No que concerne aos impactos econômicos, para a empresa, o fechamento de mina 

representa gastos elevados, num momento de receita baixa ou nenhuma receita. Já para a 

população, significa o fim da receita decorrente de impostos, taxas, CFEM. A administração 

pública passa a ser obrigada a assumir a prestação de serviços, que eram antes fornecidos pela 

mineradora, como transporte, tratamento de água, serviços de saúde, etc. Em um painel geral, 

há um empobrecimento da comunidade, bem como redução das vendas no comércio (DIAS, 

2013, p. 75). 

O plano de fechamento, ao ser elaborado, deve analisar minuciosamente cada um dos 

impactos, tentando apresentar a melhor solução para mitigar todos eles. 
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5.3 Previsão legal para o fechamento de mina 

 

O fechamento de mina não deve ser considerado apenas como um processo de 

recuperação de área degradada, ou seja, uma atividade isolada, que visa exclusivamente a 

proteção ambiental. Não deve ser desvinculado da extração mineral. Pelo contrário, é um 

procedimento que faz parte do processo minerário, sendo apenas uma das etapas/fases da 

atividade minerária. 

Para outorgar ao minerador a licença ambiental para o exercício da atividade 

minerária, é necessário que o órgão competente aprove o plano de recuperação de área 

degradada, devidamente apresentado pela empresa por meio do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o que coaduna com as alegações de que o 

Fechamento de Mina nada mais é do que uma etapa da atividade envolvida. 

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XXII, dispõe que  

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. (BRASIL, 1998) 

 

Logo, a competência para legislar sobre fechamento de mina é privativa da União. 

Somente poderia ser enquadrado em competência concorrente, prevista no artigo 24 da Carta 

Magna, se o fechamento de mina fosse classificado como instituto de proteção ambiental 

autônomo e não parte direta da atividade minerária, o que já restou demonstrado em 

questionamento anterior. 

Apesar da evolução do texto constitucional no que se refere à matéria ambiental, o 

Código de Mineração de 1967 não faz menção direta ao instituto. O tema somente foi trazido 

à baila por atos normativos, aprovados em 2001, quais sejam as Normas Reguladoras de 

Mineração (NRM) 20 e 21, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). No 

Estado de Minas Gerais, existe a Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM) 127, de 2008, que também regulamentou o assunto no âmbito estadual. 

O Estado de Minas Gerais foi o primeiro Estado brasileiro a antecipar à legislação 

ambiental federal nos procedimentos que disciplinam o fechamento de mina. Acredita-se que 

tal ação pioneira decorre da tradição mineral de Minas Gerais, bem como da grande 

quantidade de empreendimentos do setor minerário instalados na região, o que facilitaria, em 

tese, a ocorrência de acidentes e danos ambientais decorrentes da atividade. O alto potencial 

de acidentes torna necessário procedimentos e ações ligados ao controle ambiental na fase de 
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encerramentos dos referidos empreendimentos (TONIDANDEL; PARIZZI; LIMA, 2012, p. 

39). 

 

Em Minas Gerais, a FEAM (Fundação Estadual de Meio Ambiente) apresenta 
registros de desativação de empreendimentos minerais. Isso se deve, principalmente, 
à ação proativa das grandes empresas do setor e da experiência adquirida dos 
técnicos em licenciamento do órgão ambiental estadual SISEMA (Sistema Estadual 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), que desde essa época já vislumbravam a 
importância dessa etapa no ciclo de vida de uma mina e que instruíram os planos de 
fechamento de mina. Essa é uma particularidade do estado de Minas Gerais devido 
ao grande número de empreendimentos do setor no estado. (TONIDANDEL; 
PARIZZI; LIMA, 2012, p. 36) 

 

A Res. n. 237 do CONAMA é o instrumento normativo que regulamenta o 

licenciamento ambiental no Brasil. Contudo, a norma apenas faz menção ao PRAD como 

modalidade de estudo ambiental, não dispondo sobre a necessidade de licenciar o fechamento 

de mina ou a desativação de estruturas. 

 

Art. 1º, RES 237 CONAMA - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: [...] 
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. (CONAMA, 1997, 
grifo nosso) 

 

Como já dito, somente lei federal poderia regulamentar o fechamento de mina. A 

ausência de norma federal específica impede atuação eficaz da administração pública, pois a 

mineradora apenas poderia ser sancionada caso o judiciário fosse acionado para imputar a 

reparação do dano, seja difuso ou coletivo. 

Uma das características mais importante da Administração Pública é a 

autoexecutoriadade, em que, de acordo com Carvalho Filho: 

 

o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente executado e seu 
objeto imediatamente alcançado.(...) No direito público, porém, é admitida a 
execução de ofício das decisões administrativas sem intervenção do Poder 
Judiciário, construção hoje consagrada entre os autores modernos e haurida do 
Direito francês. 
A autoexecutoriedade tem como fundamento jurídico a necessidade de salvaguardar 
com rapidez e eficiência o interesse público, o que não ocorreria se a cada momento 
tivesse que submeter suas decisões ao crivo do Judiciário. (CARVALHO FILHO, 
2013, p. 123) 
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A ausência de lei aprovada pelo poder legislativo no Congresso Nacional 

regulamentando a questão faz com que a Administração Pública tenha que recorrer ao 

judiciário para efetiva fiscalização. 

Afinal, o art. 225, § 2º da CF/88 não é considerado norma autoaplicável, que permita 

apenas uma regulamentação administrativa por ato administrativo sem prévia lei. 

 

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.  
 
[...] 
 
§ 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, 1998) 

 

A princípio, a solução encontrada para tentar resolver tal impasse seria a propositura 

de um remédio constitucional denominado ‘Mandado de Injunção’, determinando finalmente 

a criação da norma federal. 

 

5.4 Mandado de Injunção Ambiental – ausência de lei federal que regulamente o 

fechamento de mina 

 

O Mandado de Injunção é o remédio constitucional que garante o exercício dos 

direitos e liberdades constitucionais, mesmo diante da ausência de norma regulamentadora. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; (BRASIL, 
1988) 

 

Nos ensinamentos de Alexandre de Moraes (2003, p. 178), os doutrinadores 

divergem sobre a origem do instituto do Mandado de Injunção. Para parte dos autores, a 

origem seria um instituto americano, denominado writ of injunction. Para outros, a raiz seria o 

Direito português, sendo a sua única função alertar o Poder Público acerca da sua omissão. 
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Entretanto, para o autor, a intenção do legislador constituinte de 1988 não foi a mesma do 

prevista nos ordenamentos americano ou lusitano. 

 

Alguns autores apontam a origem dessa ação constitucional no writ of injunction do 
direito americano, que consiste em remédio de uso frequente, com base na chamada 
jurisdição de equidade, aplicando-se sempre quando a norma legal se mostra 
insuficiente ou incompleta para solucionar, com Justiça, determinado caso concreto. 
Outros autores apontam suas raízes nos instrumentos existentes no velho direito 
português, com a única finalidade de advertência do Poder competente omisso. 
Apesar das raízes históricas do direito anglo-saxão, o conceito, estrutura e 
finalidades da injunção norte-americana ou dos antigos instrumentos lusitanos, não 
correspondem à criação do mandado de injunção pelo legislador constituinte de 
1988, cabendo portanto à doutrina e à jurisprudência pátrias a definição dos 
contornos e objetivos desse importante instrumento constitucional de combate à 
inefetividade das normas constitucionais que não possuam aplicabilidade imediata. 
(MORAES, 2003. p. 178) 

 

O Mandado de Injunção tem como pressupostos a ausência de norma 

regulamentadora e a inviabilidade de exercer o direito contemplado na Constituição Federal. 

Uma vez que o instrumento serve para defender todo e qualquer direito constitucional, seja ele 

difuso, coletivo, individual puro ou homogêneo, o instituto pode facilmente ser aplicado na 

esfera ambiental (FIORILLO, 2012, p. 275). 

 

O mandado de injunção é instrumento hábil para tutelar o meio ambiente, na medida 
em que o direito ambiental tem como objeto uma vida de qualidade. Em outras 
palavras, não se tutela somente a vida, acrescenta-se a esta uma exigência: 
qualidade. Falar em vida com qualidade é buscar tornar efetivos os preceitos dos art. 
5º e 6º da Constituição, e estes são indiscutivelmente objeto do mandado de 
injunção, porquanto ostentam a natureza de direitos constitucionais. (FIORILLO, 
2012, p. 272-273) 

 

Vale ressaltar que o Mandado de Injunção não é um instrumento para alterar lei ou 

ato normativo já existente e, em tese, incompatível com a Carta Magna, nem para exigir 

determinada interpretação para legislação infraconstitucional, tampouco discutir aplicação 

mais adequada da lei existente. Também não é cabível tal remédio constitucional contra 

norma constitucional autoaplicável. A ação somente diz respeito à omissão de norma 

constitucional (MORAES, 2003, p. 180). 

Cumpre salientar as ponderações de Canotilho acerca das perspectivas do Mandado 

de Injunção e da inconstitucionalidade por omissão no Direito brasileiro: 

 

Resta perguntar como o mandado de injunção ou ação constitucional de defesa 
perante omissões normativas é um passo significativo no contexto da jurisdição 
constitucional das liberdades. Se um mandado de injunção puder, mesmo 
modestamente, limitar arrogante discricionariedade dos órgãos normativos, que 
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ficam calados quando a sua obrigação jurídico-constitucional era vazar em moldes 
normativos regras atuativas de direitos e liberdades constitucionais; se, por outro 
lado, através de uma vigilância judicial que não extravase da função judicial, se 
conseguir chegar a uma proteção jurídica sem lacunas; se através de pressões 
jurídicas e políticas, se começar a destruir o “rochedo de bronze” da 
incensurabilidade do silêncio, então o mandado de injunção logrará os seus 
objetivos. (CANOTILHO apud MORAES, 2003, p. 179) 

 

É uma ação constitucional com procedimento especial, que visa suprir uma omissão 

do Poder Público. Trata-se de norma definidora dos direitos e garantias constitucionais, com 

aplicação imediata conforme dispõe o art. 5º, § 1º da Constituição Federal. Como não existe 

lei específica que regulamente o Mandado de Injunção, tanto doutrina quanto o Supremo 

Tribunal Federal (STF) entenderam que o procedimento a ser adotado é o mesmo do 

Mandado de Segurança, disciplinado na Lei 1.533/51 (CARVALHO FILHO, 2013, p. 1056). 

Contudo, há quem discorde sobre a adoção do procedimento especial. Para o 

professor Roque Carrazza: 

 

O procedimento da injunção deve ser o ordinário (arts. 282 e segs. do CPC), que 
permite uma apreciação jurisdicional mais abrangente. Sendo assim, não há 
necessidade de a prova do mandado de injunção ser pré-constituída, já que, a nosso 
sentir, pode haver instrução, nessa ação constitucional. (CARRAZZA apud 
FIORILLO, 2012, p. 277-278) 

 

Entretanto, também não foi esse o posicionamento adotado pela Lei 8.038/90: 

 

Art. 24 - Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de 
atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a 
legislação processual em vigor. 
 
Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas, no 
que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação 
específica. (BRASIL, 1990) 

 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2013, p. 1059-1060), três são os 

posicionamentos a respeito da decisão a ser proferida em caso de procedência da ação 

constitucional. 

A primeira corrente entende que a decisão deve apenas declarar a omissão e fixar 

prazo para que o órgão responsável a supra. 

O segundo posicionamento defende que o judiciário crie a regulamentação para o 

caso concreto e o titular do direito ajuíze a respectiva ação de conhecimento caso a ordem seja 

descumprida. 
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Já a terceira corrente, a mais adequada no entendimento do autor, diz que, uma vez 

constatada a omissão do órgão regulamentador, o órgão jurisdicional poderá fazer a 

regulamentação imediata para o caso concreto, possibilitando o imediato exercício do direito 

por seu titular.  

Sendo assim, o Mandado de Injunção mostra-se o remédio constitucional mais 

adequado para sanar a ausência de norma regulamentadora do fechamento de mina. 
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6 ESTUDOS DE CASOS – BREVE ANÁLISE DE ALGUMAS ATIVI DADES 

MINERÁRIAS RELEVANTES AO FECHAMENTO DE MINA 

 

Como dito ao longo do trabalho, para que a mineração ocorra de maneira sustentável 

é imprescindível a elaboração de um bom Plano de Fechamento de Mina. O estudo deve 

englobar os impactos não só ambientais, mas, também, os sociais e econômicos. 

O presente trabalho irá abordar alguns casos conhecidos relacionados à mineração. 

Em alguns, o encerramento das atividades minerarias ocorreram de forma exemplar, 

destacando-se pelos resultados positivos. Outros, com os empreendimentos ainda em 

atividade, já demonstraram o quão nocivo e perigoso pode ser o funcionamento de uma mina 

sem um correto Plano de Fechamento. 

 

6.1 Mina Brucutu – São Gonçalo do Rio Abaixo/Minas Gerais 

 

A Mina de Brucutu41, situada no município vizinho de São Gonçalo do Rio Abaixo, 

em Minas Gerais (MG), é um dos grandes empreendimentos da Vale S./A. Está localizada em 

uma área de Mata Atlântica, próximo a lugarejos conhecidos pela diversidade do seu 

patrimônio cultural e religioso.  

De acordo com o que se extrai do Parecer Único n° 0275/2011, emitido em junho de 

2011 pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM): 

 

A Vale S/A formalizou, em 20 de dezembro de 2007, a solicitação de Licença Prévia 
– LP para a implantação de Barragem de Contenção de Rejeito Norte pertencente ao 
Complexo Minerador de Brucutu, inserido dentro dos limites dos municípios de São 
Gonçalo do Rio Abaixo e Bom Jesus do Amparo – MG. 
 
O Complexo Minerador de Brucutu, situado na Serra do Tamanduá, compreende a 
cava da mina de Brucutu, a usina de concentração, a Pilha Estéril 1 (ou Centro), a 
Barragem de Rejeitos Sul, o pátio de carregamento e a ferrovia e demais instalações 
industriais. 
 
O sistema de disposição de rejeitos do Sistema Norte da Mina de Brucutu terá como 
finalidade substituir o sistema de disposição atual, constituído pelo reservatório da 
Barragem Sul, visando a continuidade operacional da Usina de Brucutu até 2035 [...] 
 
A Barragem Sul terá sua capacidade de disposição de rejeito esgotada nos anos de 
2013 e 2014, estando previsto um alteamento para o nível de 740, até a operação da 
Barragem Norte, prevista para iniciar em 2012 [...] 
 

                                                 
41 A mina pode ser vista em um vídeo montado pela Vale S./A. para divulgação do empreendimento. (VITALI, 
2015). 
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O reservatório final da Barragem Norte ocupará parte das sub-bacias hidrográficas 
dos córregos Laranjeiras, Torto/Brumadinho e Tamanduá, pertencentes à bacia 
hidrográfica do rio Una [...] 
 
O projeto da Barragem Norte demandará a abertura de novos acessos, obras de 
terraplanagem, remoção de cobertura vegetal, relocação de linha de transmissão 
(licenciamento à parte) e instalação e montagem de rejeitodutos e ciclones. O 
canteiro de obras para a implantação da Barragem Norte será instalado 
preferencialmente na futura área de inundação da barragem, o que evitará a 
promoção de impactos em novas áreas. 
 
Em 2036, com a exaustão das lavras e com a consequente paralisação da operação 
das Usinas de Beneficiamento, será iniciada a fase de desativação da Barragem 
Norte, que envolverá a consolidação da estabilidade da barragem, construção dos 
vertedouros de desativação, desmontagem das estruturas e equipamentos e 
implantação de cobertura vegetal na bacia e no maciço. (COPAM, 2011, p. 5-6) 

 

Ainda de acordo com o parecer, o projeto visava implantar a Barragem Norte em 

áreas localizadas na Serra do Tamanduá, nos municípios de Barão de Cocais e São Gonçalo 

do Rio Abaixo, no Estado de Minas Gerais. 

No próprio parecer, consta que a Vale S./A. elaborou um estudo de alternativas para 

instalação da Barragem Norte, que não constava no projeto inicial de instalação do Complexo 

da Mina de Brucutu. De acordo com tal estudo: 

 

Na região de Dois Irmãos, situada à oeste da Mina de Brucutu, existe uma área de 
preservação ambiental denominada APA Cambotas. Na região situada ao sul da 
Mina de Brucutu, as bacias drenam para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Peti, 
da CEMIG, que está em operação e que impossibilitaria a locação de uma bacia de 
rejeitos pela potencial alteração das áreas drenantes. Na região situada à leste da 
Mina de Brucutu encontra-se a zona urbana de São Gonçalo do Rio Abaixo. 
(COPAM, 2011, p. 6) 

 

Sendo assim, a empresa considerou que as bacias ao norte da Serra do Tamanduá 

eram as únicas alternativas viáveis para a instalação da nova barragem de rejeitos. Contudo, 

ainda segundo o parecer, foram detectados aspectos ambientais de grande relevância nessa 

região. 

 

Nessa região três aspectos ambientais foram destacados: 
- a presença no vale do córrego do Tanque da maior ocupação humana dentre as 4 
bacias em análise, com forte vínculo da comunidade residente em relação ao local; 
- a presença da Igreja de São José do Brumadinho e de um cemitério próximo à 
confluência do córrego Torto/Brumadinho com o córrego Laranjeiras; 
- a presença de vegetação do Bioma Mata Atlântica, principalmente nas bacias dos 
córregos Torto/Brumadinho e Tamanduá. (COPAM, 2011, p. 6-7) 
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Devido aos aspectos apontados, a Vale S./A. optou por não avançar os estudos na 

primeira região, pelos impactos diretos à população, e prosseguir na segunda e terceira 

regiões, localizadas nas bacias dos córregos Laranjeiras, Torto/Brumadinho e Tamanduá. 

A empresa desenvolveu projetos para o posicionamento da Barragem Norte, restando 

demonstrado a necessidade de implantação de um túnel cortando a Serra a partir da usina. 

Para um melhor entendimento de tais impactos ambientais e análise da 

sustentabilidade do empreendimento, mister se faz uma breve explanação sobre a região em 

questão. 

No Estado de Minas Gerais, existe o denominado “Quadrilátero Ferrífero”42 , 

composto por cidades como Caeté, Catas Altas, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Bom Jesus 

do Amparo, São Gonçalo do Rio Abaixo. A região destinada à instalação da Barragem Norte 

está situada exatamente nos limites dos municípios de Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio 

Abaixo e São José de Brumadinho. 

Nessa região, está localizado, ainda, o circuito “Passos do Aleijadinho”, codinome 

dado ao artista Antônio Francisco Lisboa. 

 

São José do Brumadinho é um lugarejo que se localiza no município de Barão de 
Cocais, na região Central de Minas Gerais. Faz parte, o município, das muitas 
localidades surgidas da atividade mineradora durante o século XVIII e parte do 
século XIX, região também denominada dos Inconfidentes, localizada a 66 km do 
Ouro Preto. Ainda hoje guarda um sítio arqueológico denominado Congo Soco.  
 
No século XIX, a mina denominada Congo Soco foi comprada por ingleses e em 
plena região central do estado de Minas Gerais foi erguida uma vila britânica com 
certa infra estrutura, contando com um hospital, capela e cemitério particular. Em 
1995, as ruínas de Congo Soco43  foram tombadas pelo Instituto Estadual de 
Patrimônio Histórico e Artístico. (CARRARA, 2010, p. 168) 

 

Trata-se de área de Mata Atlântica, com mata nativa, sítios arqueológicos e 

paleontológicos e pinturas rupestres no seu entorno. 

                                                 
42 Designação dada a um conjunto de municípios, situados na região central do Estado de Minas Gerais, que 
possuem as maiores reservas de minério do país (ESTUDOS, 2014).  
 
43 Gongo Soco, local onde se encontram as ruínas do Palácio do Barão de Catas Altas e do Arco do Triunfo por 
onde passaram os Imperadores D. Pedro I, em 1831 e D. Pedro II, em 1881, é um testemunho de um dos ciclos 
mais marcantes na economia nacional, o ciclo do ouro. O sítio tem sua história iniciada em 1745, quando o 
cavouqueiro Bittencourt encontrou ouro nos cursos d água que cortam a região. No final do século passado, foi 
adquirido pôr João Batista Ferreira e em 1825, a mina foi comprada pôr ingleses da Cornuália, que operaram 
entre 1826 a 1856, criando ali um florescente povoado britânico tropical, com hospital, capela e cemitério 
particular. Ficou paralisada durante muito tempo e em 1986, foi adquirida pela Mineração Socoimex sendo, hoje, 
resguardado o acervo ambiental e histórico da região pela Mineradora MR. (CARRARA, 2010, p. 168). 
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Entretanto, apesar de todo o patrimônio histórico, cultural e ambiental existente na 

região, foi concedida a Licença Prévia para a instalação da Barragem Norte, conforme se aduz 

da decisão infra: 

 

Diante do exposto, recomenda-se à Unidade Regional Colegiada – URC Velhas, que 
seja deferido o pedido de concessão da Licença Prévia para o referido 
empreendimento, considerando o prazo de validade de 04 anos, desde que sejam 
atendidas todas as normas técnicas, jurídicas e ambientais pertinentes, 
implementando todas as medidas de segurança e controle propostas pelo 
empreendedor e que sejam observadas as condicionantes constantes do Anexo I. 
(COPAM, 2011, p. 81) 

 

A população organizou diversos protestos, na tentativa de impedir a instalação do 

projeto, mas todos fracassaram. Em um vídeo gravado em 2008, denominado “Quanto vale a 

sua fé?” (CASTRO, 2008), é possível assistir a mais um manifesto da população, desesperada 

diante da imensa e irreparável perda. 

O caso em tela mostra a importância de um correto plano de fechamento de mina, em 

consonância com as necessidades tanto da população quanto do empreendedor. Como se pode 

extrair do próprio parecer apresentado pela Vale S./A., desde o primeiro momento, a empresa 

estava ciente do patrimônio histórico-cultural existente na região. Com a tecnologia avançada 

já existente, por se tratar de área com características peculiares e de imensurável valor 

cultural, a empresa poderia ter estudado outra alternativa, como, por exemplo, a possibilidade 

da utilização do beneficiamento a seco no processo minerário para excluir a necessidade de 

nova barragem de rejeitos. 

 

6.2 Barragem de Fundão – Mariana/Minas Gerais 

 

Mariana, primeira cidade projetada no interior de Minas Gerais, foi também a 

primeira vila e capital mineira. De acordo com as informações disponibilizadas pela prefeitura 

da cidade, “a história de Mariana, que tem como cenário um período de descobertas, 

religiosidade, projeção artística e busca pelo ouro, é marcada também pelo pioneirismo de 

uma região que há três séculos guarda riquezas que nos remetem ao tempo do Brasil Colônia” 

(MINAS GERAIS, 2016). 

 

A extração do minério de ferro é a principal atividade industrial do município, forte 
geradora de empregos e receita pública. Seus distritos desenvolvem atividades 
agropecuárias e apresentam artesanato variado, expressando a diversidade cultural 
de Minas Gerais.  
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A corrida pelo ouro e outras riquezas minerais criou muitos arraiás mineradores, tão 
antigos quanto o núcleo inicial que originou Mariana. Com o passar dos anos, nove 
distritos e muitos povoados ainda preservam sua paisagem setecentista, com o 
traçado urbano irregular e acolhedor, seu casario, suas igrejas e capelas com altares 
em talha dourada, revelando os primórdios da arte barroca de inspiração portuguesa. 
Hospitaleiros, mostram na sua culinária, no seu artesanato e nas festas populares e 
religiosa a rica expressão cultural de Minas Gerais.  
 
A cidade de Mariana possui nove Distritos: Santa Rita Durão, Monsenhor Horta, 
Camargos, Bandeirantes (Ribeirão do Carmo), Padre Viegas (Sumidouro), Cláudio 
Manoel, Furquim, Passagem de Mariana, Cachoeira do Brumado. (MINAS 
GERAIS, 2016) 

 

A mineradora Samarco há anos exerce atividades minerárias na região do município 

de Mariana/MG. A empresa, até 2015, era responsável por quase toda a renda per capta da 

região, sendo o município totalmente dependente da atividade minerária, seja pelo repasse da 

CFEM, seja pelo turismo gerado pelo empreendimento. 

Conforme relatório apresentado pelo DNPM, somente no ano de 2013, Mariana 

recebeu referente à CFEM o montante de R$ 89.598.465,62 (DNPM, 2013). 

 

A SAMARCO MINERAÇÃO S.A. é uma mineradora controlada pela VALE S.A. e 
pela BHP BILLITON BRASIL LTDA. Fundada em 1977, explora a Mina de 
Germano, localizada no distrito de Santa Rita Durão, em Mariana, MG – e 
integrante do Complexo Alegria. A mineradora trabalha com o beneficiamento de 
minério de ferro, que por fim é escoado para o Espírito Santo por meio de 
minerodutos. 
 
Os rejeitos produzidos na Mina de Germano são depositados em barragens 
localizadas nas suas proximidades, entre elas, a Barragem de Germano, a Barragem 
de Fundão e a Barragem Santarém. (BRASIL, 2016, p. 11) 

 

Porém, no final do segundo semestre de 2015, a região foi assolada por um desastre 

de proporções inestimáveis. Na tarde do dia cinco de novembro de 2015, por volta das 15 

horas, houve o rompimento da Barragem do Fundão e, consequentemente, o galgamento dos 

rejeitos da mineração sob a barragem Santarém, como se extrai da Ação Civil Pública n° 

23863-07.2016.4.01.3800, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em abril de 2016. Após o 

rompimento, a onda de lama transbordou a barragem de Santarém, soterrou o subdistrito de 

Bento Rodrigues, seguiu até alcançar os Rios Gualaxo do Norte, Rio Carmo e Rio Doce. A 

lama continuou a trajetória até atingir a costa do Estado do Espírito Santo. 

 

É fato público e notório que, em 05/11/2015, por volta das 15:00 horas, houve o 
rompimento da barragem Fundão e o galgamento dos rejeitos de mineração sobre a 
barragem Santarém, localizadas no Complexo Industrial de Germano, Município de 
Mariana/MG, ambas operadas pela Samarco Mineração S.A, e localizadas na Bacia 
do Rio Gualaxo do Norte, afluente do Rio do Carmo, que é afluente do Rio Doce. 
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O citado rompimento gerou ondas de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre 
outros particulados, que pela velocidade e volume ocasionaram e continuam 
causando impactos ambientais e sociais imensuráveis ao longo de toda a Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce. 
[...] 
Como resultado de falhas previsíveis – e efetivamente previstas – em sua estrutura, o 
rompimento da Barragem de Fundão matou dezoito pessoas e deixou uma 
desaparecida, permitindo o acesso imediato de pelo menos 34 milhões de metros 
cúbicos de lama em direção ao rio Doce até o mar capixaba, sendo que outros 16 
milhões de metros cúbicos continuam escoando lentamente. 
 
No meio do caminho, os rejeitos deixaram mais de trezentas famílias desabrigadas e 
dezenas de cidades sem abastecimento de água por diversos dias. Ademais, foram 
destruídas grandes extensões de matas ciliares, diversas nascentes foram soterradas, 
o Oceano Atlântico, a partir de Regência/ES, foi poluído pela lama e muitos animais 
morreram ou foram vistos agonizando nas margens do Rio Doce e toneladas de 
peixes mortos foram recolhidos na região afetada. (BRASIL, 2016, p. 11-12) 

 

Apesar das proporções do desastre, foi necessário a propositura de ação por parte do 

Ministério Público Federal para que as partes envolvidas, quais sejam as Mineradoras e entes 

públicos, tomassem certas atitudes para tentar minimizar os danos ambientais sofridos. 

Conforme amplamente divulgado nas mídias, após a decisão liminar, houve uma 

forte tentativa das partes em buscar acordo no intuito de colocar fim ao litígio. Membros do 

Ministério Público Federal (MPF) foram procurados pelas advocacias públicas dos entes 

federativos, sendo comunicados das negociações e consultados sobre interesse em participar 

delas (BRASIL, 2016, p. 13). 

Todavia, de acordo com a petição inicial do MPF, após duas reuniões realizadas no 

mês de janeiro de 2016, os representantes do Poder Público não tinham sequer esclarecido 

minimamente os pormenores das negociações e possível acordo, o que resultou no envio de 

ofício por parte do Ministério Público para que fossem prestados esclarecimentos, tentativa 

que restou frustrada (BRASIL, 2016, p. 13). 

Assim, sem a participação do Ministério Público ou qualquer outro membro 

representante da sociedade, representantes do Poder Público acharam por bem negociar 

diretamente com as empresas envolvidas. Após o início dos trabalhos e a realização de 

reuniões, o MPF foi convidado a participar das mesas de negociação. Contudo, as 

comunicações para os eventuais encontros se davam sempre às vésperas, de última hora 

(BRASIL, 2016, p. 13). 

 

Em 25/02/2016 foi encaminhado ofício ao Advogado Geral da União (AGU), com 
requerimento de subscrição pelo PGR, solicitando prazo para manifestação sobre o 
acordo entre as partes e o envio de toda a documentação técnica que o subsidiara. 
 
Em resposta, a Advocacia Geral da União encaminhou versão desatualizada do 
acordo ainda em negociação e não enviou a documentação técnica solicitada.  
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No dia 02/03/2016, foi celebrado o acordo entre os representantes do Poder Público 
e a SAMARCO, VALE E BHP. 
 
Diversas circunstâncias levaram os entes do Poder Executivo a terem a iniciativa da 
responsabilização dos autores dos danos sociais, econômico e ambientais 
decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, bem como a celebrar o acordo. 
Não é oportuno nem conveniente detalhá-las nesta ocasião, a não ser no respeitante à 
sua escassa juridicidade, por não oferecer garantias suficientes para a tutela 
adequada aos bens jurídicos transindividuais violados, conforme se exporá em 
tópico próprio. (BRASIL, 2016, p. 14) 

No bojo da demanda, o MPF deixa claro que: 

 

[...] a iniciativa de propor a ACP e firmar acordo de modo algum isentam a União, o 
estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, os respectivos órgãos ambientais e o 
DNMP de também terem de responder, dentro de suas atribuições, pela tragédia 
provocada pelo rompimento ocorrido na tarde do dia 05/11/2015. (BRASIL, 2016, 
p. 14) 

 

Visando o melhor interesse da coletividade, o MPF insistiu em participar dos 

debates, questionando e, por vezes, solicitando e sugerindo alterações nos termos das 

negociações, que pareciam não atender de forma satisfatória os interesses públicos. 

 

Contudo, as intervenções do MPF foram desconsideradas pelas partes negociantes, 
que seguiram as tratativas sem sequer enfrentar juridicamente os vícios apontados, 
sendo nítida a pressa dos envolvidos na negociação, abreviando as discussões e o 
aprofundamento dos temas. Disso resultou um ajuste incompleto, precário e parcial; 
ilegítimo quanto ao procedimento e ilegal, para não dizer inconstitucional, quanto ao 
seu mérito. (BRASIL, 2016, p. 15) 

 

No que diz respeito aos danos e impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos, 

o Ministério Público apresentou na demanda uma vasta lista de toda a sorte de ocorrências. O 

desastre já é considerado o maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo. 

Porém, cumpre salientar que este foi apenas um levantamento preliminar, vez que grande 

parte dos danos ainda não podem ser calculados, enquanto outros poderão vir a acontecer. 

 

O maior desastre ambiental do Brasil – e um dos maiores do mundo – provocou 
danos econômicos, sociais e ambientais de expressiva monta. Os prejuízos que se 
viram às primeiras horas e que aumentaram com o passar do tempo, projetam-se 
mesmo hoje como um devir que não tem tempo certo para findar. Danos contínuos 
e, em sua maioria, perenes. Danos que, somente por meio de uma perícia multi e 
transdisciplinar, poderão ser aferidos, mas que já podem, naquilo que já é visível, ser 
definidos. O quadro que ora se apresenta ainda é preliminar e insuficiente, mas 
profundamente revelador da necessidade de um provimento judicial que, superando 
pressas consentâneas com interesses meramente econômicos e políticos, ordene 
plena identificação e, consectariamente, sua pronta reparação. (BRASIL, 2016, p. 
15) 
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Sobre os danos causados ao patrimônio natural, destacam-se: a destruição completa 

do Córrego de Santarém, decorrente do fluxo de material da barragem e do material que foi 

carregado por seu escoamento; destruição de edificações, pontes, vias e equipamentos urbanos 

no percurso entre a barragem Mariana e a foz no Rio Doce; assoreamento drástico dos Rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e parte do Rio Doce; processo contínuo de carreamento e deposição 

de sedimentos nos cursos d’água, decorrente da erosão do solo e potencializado pelo depósito 

de material proveniente da lama minerária (BRASIL, 2016, p. 15-17). 

 

 
Figura 2: Mortandade de peixes na Região de Ponte Queimada, limite imediato do Parque Estadual do 

Rio Doce. 
Fonte: BRASIL, 2016, p. 21. 

 

Como descrito pelo MPF, em decorrência da locomoção dos rejeitos, solo e 

vegetação foram arrancados, danificando o habitat de diversas espécies animais e vegetais e  

resultando na morte de muitos. A lama foi se deslocando por todo o Estado de Minas Gerais 

até chegar ao Estado do Espírito Santo. “Ao atingir a região marinha frontal, os rejeitos 

estenderam-se pelo litoral de Linhares e Aracruz e por centenas de quilômetros no mar, em 

diferentes composições, densidades e profundidades.” (BRASIL, 2016, p. 23). Diversas 

praias, como Regência, Comboios e Barra Seca precisaram ser interditadas, restringindo o uso 

(BRASIL, 2016, p. 23). 
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Figura 3: Vista aérea do litoral do Estado do Espírito Santo. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 24. 
 

Mais uma vez, o Ministério Público interferiu, visando resguardar o interesse da 

coletividade, como resta demonstrado na transcrição abaixo: 

 

Em 15/11/2015, antes da chegada dos rejeitos no Estado do Espírito Santo e visando 
mitigar seus efeitos negativos, foi proposto pelos Ministérios Públicos Federal, do 
Trabalho e Estadual do Espírito Santo, Termo de Compromisso Socioambiental 
Preliminar (TCSA), para que a Samarco adotasse diversas medidas emergenciais, 
dentre as quais se destacam: a) o resgate de fauna (aquática e terrestre), a ser 
realizado sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a contratação de 
pescadores locais, assim como a guarda em local adequado até ser viável a 
devolução ao habitat; b) o fornecimento de água à população dos municípios 
impactados no ES; c) a coleta e análise de água em pontos do Rio Doce e de sua foz; 
e d) a realização de plano de comunicação social para levar informações com 
transparência à população, entre outros (Doc. 15). 
 
[...] 
 
Em 04/12/2015, o TCSA foi aditado para que a Samarco arcasse emergencialmente 
com o pagamento de renda mínima de trabalhadores que exerciam atividades 
laborativas vinculadas aos cursos d’água afetados, com extensão válida para os 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Por meio desse Primeiro Aditivo 
(1ºATCSA – Doc. 16), pescadores, pequenos produtores rurais, lavadeiras, 
extratores de areia e pedra, barqueiros, carroceiros, além de outros profissionais 
atingidos, devem ser cadastrados e contemplados com o pagamento de um salário 
mínimo, com acréscimo de 20% por integrante da família, independentemente de ser 
segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Tais trabalhadores também 
têm direito a uma cesta básica mensal. (BRASIL, 2016, p. 23-24) 

 

Outro importante impacto decorrente do desastre em Mariana a ser destacado é 

relativo à desova das tartarugas marinhas, protegidas pelo Projeto TAMAR: 

 

[...] o litoral norte do Espírito Santo, onde se localiza a foz do Rio Doce, faz parte de 
área prioritária e uma das mais importantes de desovas de tartarugas marinhas no 
Brasil. Duas espécies ameaçadas de extinção ali desovam: Caretta caretta (tartaruga-
cabeçuda) e Dermachelys coriacea (tartaruga-de-couro), sendo que esta última tem a 
região atingida como único local de desova no Brasil. A Resolução Conama 10/1996 
delimita as praias onde ocorrem tais desovas a partir do Portocel (município de 
Aracruz) à divisa com o Estado da Bahia. 
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[...] 
Conforme a Informação Técnica 02/2015-Centro TAMAR/DIBIO/ICMBio, antes de 
a lama chegar à foz, foram tomadas medidas preventivas de retirada das desovas na 
provável área de abrangência de uma mancha de contaminantes, com a transferência 
de dezenas de ninhos (milhares de ovos), para uma área protegida. Tal operação, 
embora visasse proteger as desovas já existentes na região, possui alto risco de 
interferência no nascimento dos filhotes, o que pode ter comprometido o sucesso na 
taxa de eclosão. 
 
Além do mais, o Tamar alertou que toda a movimentação de máquinas escavadeiras 
na praia operando de dia e à noite com iluminação artificial, caminhonetes de 
abastecimento, arraste de balsa para acesso ao rio de equipamentos de dragagem e 
movimentação de pessoas, pode ter provocado o afugentamento das fêmeas de 
tartarugas, além da alteração das áreas de reprodução com impactos na praia, na 
vegetação e no cordão de dunas. (BRASIL, 2016, p. 26-27) 

 

No que se refere aos danos ao patrimônio histórico-cultural da região, já foram 

identificadas lesões à Capela de Santo Antônio, localizada no subdistrito de Paracatu de Baixo 

(Mariana-MG), à Capela de São Bento, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues 

(Mariana/MG) e à Capela de Nossa Senhora da Conceição, situada no distrito de Gesteira 

(Barra Longa/MG). 

 

A Capela de São Bento foi totalmente destruída em virtude da força dos sedimentos 
oriundos da barragem, restando somente ruínas. De acordo com o Relatório de 
Inspeção Arqueológica (Doc. 36), encontram-se preservadas somente partes das 
paredes das fachadas norte e leste da capela, sendo que os alicerces e o piso foram 
encobertos pela lama e o restante foi abaixo com a força do impacto. 
 
O Relatório de Inspeção Arqueológica (Doc. 36) aponta ainda que houve impacto no 
entorno da Capela de São Bento, pois foram destruídos o muro antigo que 
delimitava o cemitério localizado em uma das fachadas laterais da capela e um 
trecho da Estrada Real. (BRASIL, 2016, p. 50-51) 

 

As fotos abaixo ilustram a Capela de São Bento, antes e depois da ocorrência do 

desastre. 
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Figura 4: Capela de São Bento antes do rompimento da barragem de Fundão. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 51. 
 

 
Figura 5: Capela de São Bento depois do rompimento da barragem de Fundão. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 51. 
 

Os danos físicos da ruptura da barragem de Fundão e o depósito dos sedimentos 

decorrentes dos rejeitos da extração do minério resultaram na degradação e alteração da 

paisagem diretamente afetada. Cumpre ressaltar que o subdistrito de Bento Rodrigues foi 

totalmente devastado. 
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Já sobre os impactos socioeconômicos, o desastre gerou danos à agricultura, 

pecuária, comércio, às infraestruturas públicas e privadas, além dos danos humanos. 

De acordo com levantamento do MPF: 

 

O município de Mariana/MG sofreu prejuízos na agricultura, pecuária, indústria, 
comércio e serviços, sendo o setor industrial o mais impactado com prejuízos 
contabilizados em R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de reais), em 
razão da paralisação das atividades de mineração realizadas pela Samarco S.A. O 
total de prejuízos apurados pelo município chega a R$ 223.051.550,50 (duzentos e 
vinte três milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta 
centavos), conforme Relatório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU (Doc. 09, p. 36). 
 
Já o município de Barra Longa/MG foi prejudicado principalmente na pecuária e no 
comércio, com prejuízos estimados em R$ 14.567.881,00 (quatorze milhões, 
quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais) e 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), respectivamente, totalizando com outros prejuízos o montante de 
R$ 16.811.763,08 (dezesseis milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e sessenta e 
três reais e oito centavos), de acordo com Relatório da SEDRU (Doc. 09).  
 
Por sua vez, o município de Rio Doce/MG suportou prejuízos na agricultura, 
pecuária, indústria, comércio e serviços, mas o setor industrial foi o mais atingido 
com a perda de R$ 11.539.704,84 (onze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, 
setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A soma total dos danos é de 
R$ 12.503.704,84 (doze milhões, quinhentos e três mil, setecentos e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos, segundo o Relatório da SEDRU (Doc. 09). 
 
Ademais, o município de Santa Cruz do Escalvado também sofreu perdas 
econômicas com a paralisação de extração de areia e ouro, na comercialização de 
peixes e no turismo, o que totalizou o valor de R$ 689.418,00 (seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e dezoito reais) (Doc. 39). (BRASIL, 2016, p. 55-56). 

 

É importante dizer que, além dos prejuízos diretos, os municípios também tiveram 

prejuízo nos seus erários pela diminuição na arrecadação tributária, nos gastos com ações 

emergenciais para minimizar os impactos do desastre, bem como na perda de receita referente 

a determinados serviços, como, por exemplo, a produção de energia elétrica. 

Além disso, no município de Mariana, houve um aumento nos gastos públicos com 

despesas para atendimento médico de urgência, limpeza urbana, ensino, dentre outros. 

Referente à infraestrutura pública e privada dos municípios, os danos ocorreram 

principalmente nas moradias, postos de saúde, escolas, pontes, quadras poliesportivas e 

estradas (BRASIL, 2016, p. 60). 

De todos os danos decorrentes da tragédia, pode-se dizer que um deles é o mais 

difícil de se mensurar, sendo impossível reparar, qual seja o dano humano.  

Em decorrência do desastre, 19 pessoas perderam suas vidas. Famílias inteiras foram 

desalojadas e perderam quase todos os seus pertences, sendo aproximadamente 1000 somente 
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na Comarca de Mariana. Além disso, perderam sua história, seu passado, sua vida simples e 

tranquila. 

Convém lembrar que o subdistrito de Bento Rodrigues foi completamente devastado, 

sendo o mais atingido. A mineradora Samarco não alertou a comunidade local, que foi 

surpreendida horas depois do rompimento com a chegada da lama, sendo necessária a fuga às 

pressas para os locais mais elevados da cidade. Muitos só conseguiram fugir com a roupa que 

estavam usando no momento, enquanto outros morreram soterrados pela lama. 

Após destruir o subdistrito de Bento Rodrigues, a lama seguiu seu curso em direção 

aos distritos de Ponte do Gama, Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pedras, Camargos e 

Campinas, ultrapassando os limites da Comarca de Mariana, a ponto de afetar Gesteira e 

Barra Longa/MG, até atingir o Rio Doce e seus afluentes.  

Parte da população precisou passar a noite aguardando resgate, que somente chegou 

ao local no dia seguinte. Os desabrigados foram encaminhados, em um primeiro momento, 

para o ginásio Arena de Mariana e, posteriormente, para hotéis da cidade. Depois de mais de 

30 dias após o acidente, parte dos moradores sequer havia recebido auxílio para retirar pelo 

menos seus documentos pessoais, sendo sujeitados a enormes filas para tentar conseguir até 

mesmo roupas que lhes servissem. Tal dano psicológico e emocional é impossível de ser 

calculado (BRASIL, 2016, p. 63). 

Destarte, os danos da tragédia não se restringem à Comarca de Mariana e região. Os 

impactos foram sentidos a quilômetros de distância, atravessando inclusive as fronteiras do 

Estado de Minas Gerais. 

 

No âmbito macrorregional, os danos socioeconômicos de maior abrangência frente 
ao desastre do rompimento da barragem de Fundão em Marina se estendem por toda 
a bacia do Rio Doce, sendo que cerca de 31 (trinta e um) municípios, no Estado de 
Minas Gerais, e 04 (quatro) municípios, no Estado do Espírito Santo, foram 
atingidos direta e indiretamente pelo desastre, o que acarretou prejuízos de ordem 
socioeconômica público e privado, observados tanto na infraestrutura – saúde, 
educação, moradia, cultura, lazer – quanto na base produtiva e comercial – 
agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços. (BRASIL, 2016, p. 65) 

 

Seria necessário um novo trabalho como o presente somente para tentar demonstrar 

todos os danos já apurados decorrentes do desastre. Contudo, por tudo que já foi trazido à 

baila, já é possível que o leitor compreenda a proporção do ocorrido. 

Na demanda proposta pelo Ministério Público Federal, o Parquet suscitou a questão 

da responsabilidade indireta dos entes federativos e das entidades da administração pelo 

desastre ocorrido.  
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No caso do rompimento da barragem de Fundão, no complexo de Mariana/MG, o 
que até agora foi apurado já demonstra que, para a ocorrência de um dano desta 
monta, concorreram falhas não só do particular explorador da atividade, mas do 
Estado brasileiro em permitir que a atividade fosse desenvolvida dentro de 
parâmetros de segurança tais que fossem incapazes de impedir a ocorrência do maior 
desastre ambiental do país. 
 
O Estado brasileiro tinha o dever de evitar a ocorrência deste dano e sua omissão 
guarda inegável nexo de causalidade com o resultado danoso verificado. A omissão 
e ação estatais, consistentes na ausência de efetivo exercício do poder de polícia, 
bem como na emissão da licença ambiental que autorizou o exercício da operação da 
barragem, caracterizam sua responsabilidade indireta, de natureza também objetiva, 
com fundamento na circunstância de a Constituição Federal estabelecer como dever 
do Estado a defesa do meio ambiente e sua preservação para as presentes e futuras 
gerações. 
 
No caso em tela, é patente a omissão da União e do Estado de Minas Gerais, por 
meio de seus órgãos e entidades ambientais e minerário, como IBAMA, DNPM, 
SEMAD, IEF, IGAM e FEAM em exercer a contento seu poder de polícia, quer seja 
ao longo do processo de licenciamento, quer seja na fase de fiscalização da 
segurança da barragem de rejeitos de Fundão e da observância das condicionantes 
impostas. (BRASIL, 2016, p. 110-111) 

 

De acordo com informações veiculadas na mídia44, sabe-se que as investigações da 

Polícia Federal acerca do ocorrido foram concluídas, demonstrando que as empresas já tinham 

ciência das trincas, rachaduras e fissuras nas barragens. Com base nos dados, pode-se dizer 

que, ainda que não totalmente, as empresas possuíam meios para evitar ou, ao menos, 

minimizar os danos ambientais. Além disso, as investigações demonstram que a mineradora 

Samarco e suas controladoras ignoraram laudos que comprometiam a qualidade das barragens 

e que aumentaram a quantidade de rejeitos suportada por elas. 

O debate do caso em tela ainda está no início, tendo em vista que a fase de instrução 

dos processos judiciais, atualmente em tramitação, não foi encerrada. Não obstante tais 

circunstancias, é inegável que a tragédia de Mariana repercutirá por várias décadas. 

Apesar do empreendimento não se encontrar na fase de encerramento das atividades, 

o desastre inegavelmente demonstra a importância do plano de fechamento de mina. Ao 

menos parte do ocorrido certamente poderia ter sido evitado se a mineradora estivesse 

                                                 
44A notícia pode ser encontrada em diversos sites, como, por exemplo, G1, R7, UOL e TV Alterosa. Disponíveis 
em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/06/pf-conclui-inquerito-da-
tragedia-de-mariana-e-indicia-8-pessoas.html>; <http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2016/06/policia-
federal-indicia-8-pessoas-em-inquerito-de-tragedia-de-mariana.html>; 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/09/policia-federal-indicia-8-pessoas-e-3-
empresas-na-tragedia-de-mariana.htm>;< http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---
1ed/2016/06/09/noticia-ja-1edicao,148203/policia-federal-conclui-inquerito-sobre-a-barragem-de-fundao-em-
marian.shtml>. 
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cumprindo um plano de fechamento de mina adequado à magnitude da atividade 

desenvolvida.  

Isso mostra que o plano de fechamento de mina é de extrema relevância, devendo 

contemplar todas as fases do empreendimento. Mostra, ainda, que o plano não pode nem deve 

ser estático, devendo ser alterado sempre que necessário.  

É de suma importância trazer ao lume tal discussão e a tragédia ocorrida na cidade de 

Mariana é prova cabal que o estrito cumprimento do plano de fechamento de mina é um 

pressuposto básico para desenvolver a exploração mineral. 

 

6.3 Mina de Serra do Navio - Santana/Amapá 

 

Trata-se de uma mina exaurida de manganês, que iniciou os trabalhos em 1950 e foi 

fechada em 1998. 

Quando o empreendimento estava no auge das suas atividades, houve um 

desenvolvimento econômico e social sem precedentes na história do Amapá. Os funcionários 

da mineradora, à época, contavam com serviços até hoje pouco acessíveis à maior parte da 

população. Pela posição e cargo ocupados na empresa, possuíam grande prestígio entre a 

população local. O município de Santana, região onde a mina estava localizada, apresentou, 

nesse ínterim, intenso crescimento demográfico, principalmente no distrito de Serra do Navio. 

Milhares de pessoas eram atraídas pelas oportunidades de emprego geradas pela empresa ou 

pelos negócios que o empreendimento contribuiu para atrair (LOTT, 2014, p. 25-28). 

Contudo, com o término da exploração mineral, a cidade foi completamente 

abandonada, pois, durante quase 50 anos, toda a atividade econômica e social da região girou 

em torno da mineração. A mineradora ainda é acusada de contaminar o lençol freático e o ar 

da região com metais pesados e Arsênio. A população também foi contaminada, sendo 

constatados diversos casos de câncer, possivelmente decorrentes da água contaminada 

(LOTT, 2014, p. 25-28). 

 

6.4 Mina de Águas Claras – Nova Lima/Minas Gerais 

 

A mina, situada na Serra do Curral, está localizada no município de Nova 

Lima/Minas Gerais. Foi explorada pela empresa Minerações Brasileiras Reunidas S./A. 

(MBR) entre os anos de 1973 e 2002, produzindo 290 milhões de toneladas de minério de 
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ferro. A atividade movimentou 170 milhões de toneladas de material estéril. Atualmente, 

pertence à Vale Mineração S./A. (LOTT, 2014, p. 30-35). 

 

A Mina de Águas Claras foi fechada em 2002, e seu plano de fechamento envolve 
hoje um zoneamento de usos, ferramenta para subsidiar a definição de uso e 
ocupação futura, que se dará em conjunto com o plano de reabilitação da área. 
 
Hoje em dia, na cava explotada está em formação um lago natural, que vai se 
completando com as águas provenientes do lençol freático e de chuva. (LOTT, 
2014, p. 33-34) 

 

A lavra na mina em questão se deu a céu aberto, sendo utilizados, muitas vezes, 

explosivos. As operações se estenderam por, aproximadamente, 30 anos, resultando em uma 

cava final de 1.200 metros de comprimento e 800 metros de largura, cuja profundidade é de 

cerca de 250 metros (FREIRE, 2014, p. 114). 

O plano de fechamento abordou os aspectos mais importantes, quais sejam as áreas 

da mina, pilhas de estéril, barragens de rejeitos, encostas naturais, a RPPN Mata do Jambreiro 

e a ocupação antrópica do entorno. A empresa decidiu, ao final, transformar a cava da mina 

em um lago, enchendo-a com a água proveniente do lençol freático do local. A empresa 

estima que, no prazo de 15 anos, o lago estará completamente formado e alega que toda a área 

impactada será recuperada e destinada a aproveitamento futuro (LOTT, 2014, p. 30-35). 

 

 
Figura 6: Vista geral da cava da Mina de Águas Claras, em 1998, incluindo a barragem de rejeitos 

(Barragem 5) à direita e dique de rejeitos (Grota 3 PFF) à esquerda. 
Fonte: FLORES; LIMA. 2012, p. 198. 
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Em estudo de caso sobre a referida mina, Flores e Lima (2012, p. 197) demonstram 

que a mineradora, mesmo antes da legislação ambiental específica, já indicava preocupação 

com as questões ambientais e com a etapa de encerramento das atividades. 

 

A operação da Mina de Águas Claras foi planejada de 1968 a 1973, quando 
começou a produzir, e, desde o início, o projeto adotou medidas de proteção 
ambiental - mesmo antes da existência de legislação específica -, implantando 
processos de monitoramento das condições ambientais do solo, água e ar, nas áreas 
das operações de lavra e beneficiamento. 
 
O plano de fechamento de Águas Claras teve início com a elaboração de uma matriz 
de trabalho que procurou levantar as questões mais importantes relativas aos 
aspectos ambientais, para cada condição de fechamento da mina. Foram enumerados 
os seguintes elementos de estudos: área da mina (cava e taludes); pilhas ou depósitos 
de estéril; barragens para contenção de rejeitos; encostas naturais; Reserva Particular 
de Proteção Natural (RPPN) do Jambreiro, e a ocupação antrópica do entorno da 
área de influência do entorno da área de influência da mina. Cada elemento foi 
analisado sob as perspectivas dos meios físico, biológico e antrópico. 
 
[...] 
 
O documento final apresentou uma caracterização ampla do empreendimento 
representado pela Mina de Águas Claras, constituído por capítulos que tratam de 
temas como cenário de fechamento, impactos ambientais e avaliação dos riscos 
ambientais potenciais no fechamento, programas de fechamento e zoneamento de 
uso do solo na fase pós-fechamento (áreas passíveis de usos intensivos, extensivos e 
de conservação). O plano conceitual de fechamento de mina foi elaborado durante 
dois anos, sendo apresentado à Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de 
Minas Gerais (FEAM) no início do ano de 2001. (FLORES; LIMA, 2012, p. 197-
198) 

 

A questão mais polêmica envolvendo a desativação da Mina de Águas Claras foi a 

destinação planejada pela empresa para a cava. A mineradora, através de projeto aprovado 

pelos órgãos ambientais competentes, decidiu preencher a cava com a água proveniente do 

próprio lençol freático até a formação de um lago. A lagoa, que tem previsão de 15 anos para 

enchimento completo, está em formação. Apesar da empresa não ter definido exatamente qual 

será o projeto final, toda a área impactada pela mineração foi ou ainda será reaproveitada 

(FLORES; LIMA, 2012, p. 199). 
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Figura 7: Recomposição ambiental da Mina de Águas Claras. 

Fonte: NEME, 2008. 
 

Contudo, a decisão inovadora da mineradora em encher a cava de água, 

transformando-a em um lago, não foi exatamente bem aceita. De acordo com representante do 

Ministério Público: 

  

a decisão atendeu à questão econômica, em detrimento de soluções mais tradicionais 
e tecnicamente adequadas para o enchimento de uma cava de mina, como a 
recomposição topográfica utilizando material removido de outras áreas de 
mineração. Também foi levantado por ele o temor de contaminação da água no 
futuro e da instalação de situações de risco para a comunidade, oriundas do 
armazenamento de um volume tão grande de água em uma cava formada a partir da 
extração de um recurso natural durante três décadas. (FLORES; LIMA, 2012, p. 
201-202) 

 

Pode-se dizer que a desativação da Mina de Águas Claras foi  

 

[...] o maior fechamento de mina de minério de ferro em andamento no Brasil. 
Foram necessários dois anos para concluir o projeto, baseado em uma série de 
pesquisas de campo e de diagnósticos ambientais da região. A parte do processo que 
prevê o encerramento da lavra e a transferência dos equipamentos para a usina de 
beneficiamento instalada na mina do Mutuca e na usina de Vargem Grande, teve um 
orçamento inicial de US$ 10 milhões. O valor inclui os gastos com drenagem e 
estabilização da área. (CAMELO, 2006, p. 73) 
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A região, seja pela destinação dada ao empreendimento minerário, seja pela 

localização, sempre será alvo permanente de atenção. 

 

6.5 Mina de Prata de Iwami Ginzan – Japão 

 

A Mina de Prata Iwami era a maior mina do Japão desde o período dos ‘Reinos 

Combatentes’ (1467-1590)45 até o período Edo (1603-1868)46. Foi construída de forma 

sustentável, com o mínimo de desmatamento, sem destruição da montanha, apenas com 

pequenos e estreitos túneis suficientes para extração do metal. A exploração do minério na 

mina ocorreu de 1526 até 1923. Foi transformada em atração turística e, em 2007, foi 

reconhecida pela UNESCO como “Patrimônio da Humanidade” por ser exemplo de 

exploração sustentável (JAPÃO, 2013; MUSEM, 2016). 

A exploração mineral não causou grandes impactos ambientais. A madeira utilizada 

nos fornos era retirada das montanhas próximas, mas logo em seguida era feito o 

reflorestamento com árvores nativas. 

O conjunto de construções antigas do entorno também foi tombado. Com o 

fechamento da mina, o local ficou esquecido e só restaram os centenários casarões como 

testemunhas da história. Com o turismo revitalizando economicamente a área, o local 

renasceu. 

 

                                                 
45 “Com o fim do modelo escravagista a China passou a ter um poder descentralizado, onde as terras eram 
divididas entre as famílias mais importantes e cada uma delas ditava a política e a economia de sua região. Foi 
um longo período de transição antes de ter início o modelo feudal. Esse momento ficou conhecido como o 
período dos Reinos Combatentes, pois as famílias mais fortes começaram a buscar cada vez mais poder, 
anexando as famílias mais fracas, por meio de combates ou alianças. Dessa forma as terras nas China foram 
redivididas, com destaque para sete grandes reinos que passaram a dominar a região: Qi, Chu, Yan, Zhao, Wei e 
Qin. Esses reinos tiveram algumas características em comum, por exemplo, passaram a reconhecer a posse 
privada da terra e fizeram doações de propriedades e títulos para seus aliados em combate. Entretanto, mesmo 
com o estabelecimento desses sete reinos as disputas continuaram a acontecer, pois cada uma dessas famílias 
desejava aumentar seu poder e, consequente sua quantidade de terras”(PERÍODO, 2016). 
 
46 “Quando o general Tokugawa Ieyasu recebeu do imperador japonês o título de xogum, em 1603, teve início a 
chamada Era Tokugawa, ou Período Edo, que duraria até 1868. Sob o comando de Ieyasu, a cidade de Edo (atual 
Tóquio) tornou-se a nova sede do governo do país. [...] Sem uma expressiva oposição interna ou ameaças do 
exterior, os Tokugawa puderam governar o Japão com tranqüilidade. A estabilidade do sistema era assegurada 
também pela divisão rígida da sociedade em quatro classes. No topo da pirâmide estavam os samurais. Abaixo 
deles, os camponeses, os artesões e os comerciantes. Somente os samurais podiam portar armas, e quem nascesse 
em outra classe social não poderia nunca aspirar tornar-se um deles” (PERÍODO, 2016). 
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Figura 8: Mina de Prata de Iwami Ginzan 

Fonte: JAPÃO, 2013. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consoante demonstrado, é possível exercer atividade minerária sustentável ao 

equilibrar os interesses capitalistas privados com o bem-estar da sociedade, tendo sempre em 

vista o Princípio Basilar da Dignidade da Pessoa Humana. É preciso assegurar ao cidadão seu 

direito constitucional a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

No Estado Democrático de Direito, a atividade minerária precisa ser exercida 

mediante exploração racional, que não comprometa de forma definitiva a área minerada, 

permitindo a continuação da extração do minério pelas presentes e futuras gerações. Os danos 

e passivos ambientais, se bem analisados, podem ser evitados, sanados ou, pelo menos, 

minimizados, em respeito ao Princípio do Desenvolvimento Sustentável. 

Para tanto, é necessário que seja apresentado, antes da instalação do 

empreendimento, um amplo estudo prévio. Tal projeto deve conter Avaliação de Impactos 

Ambientais (AIA), Estudo de Impactos Ambientais (EIA), Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), bem como Plano de 

Fechamento de Mina. 

É cediço que o bem mineral é finito, sendo possível estimar sua vida útil. Apesar da 

tradição no ramo minerário, no Brasil, muitas minas ainda são abandonadas após o término da 

capacidade de extração, levando as comunidades locais à inexpressividade econômica, 

política e social. 

Ao elaborar o Plano de Fechamento de Mina, a empresa deve levar em consideração 

as necessidades da população, no intuito de minimizar os impactos ambientais, sociais e 

econômicos negativos. As decisões devem ter um viés constitucional, analisadas sob a égide 

principiológica. 

É de suma importância que a população seja informada, de maneira clara, sobre as 

consequências e impactos da instalação da empresa e consultada mediante audiência pública. 

Com fulcro no artigo 22 da Constituição Federal de 1988, pode-se aduzir que a 

competência para legislar sobre atividade minerária é privativa da União. Entretanto, não 

existe lei federal que regulamente a matéria. A legislação vigente são as Normas Reguladoras 

de Mineração (NRMs) 20 e 21 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de 

2001, além de, no caso de Minas Gerais, a Deliberação Normativa 127 de 2008, do Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM). 

Insta salientar que ato normativo não é o dispositivo adequado para regulamentar a 

matéria, vez que a competência é privativa da União. 
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Sendo assim, a insuficiente previsão infraconstitucional, aliada à parca fiscalização, 

permite que o empreendedor nem sempre dê a destinação adequada ao antigo 

empreendimento. Existe uma omissão no ordenamento pátrio quanto às regras normativas do 

fechamento de mina. 

A mineradora e seus investidores, em parceria com o Governo, devem tentar 

incorporar os anseios da região a ser explorada aos planos do empreendimento. Os lucros 

obtidos devem, em consonância com os interesses privados, servir para implementar a 

economia da região explorada. 

É latente a necessidade da inclusão do Plano de Fechamento de Mina como elemento 

obrigatório para a concessão do Licenciamento Ambiental e consequente outorga do direito 

de exploração mineral. Tal plano deve contemplar não somente a recuperação da área 

minerada como sua destinação futura. 

No primeiro estudo de caso apresentado, restou demonstrado, com clareza, a 

inobservância do Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Apesar dos diversos estudos, 

dos planos de fechamento e reflorestamento da região, o que se perdeu com a construção da 

Barragem Norte da Mina de Brucutu jamais poderá ser recuperado.  

Tradições culturais e religiosas milenares ficarão encobertas pelos rejeitos de uma 

mina para que a extração do minério de ferro continue até o esgotamento da lavra. No caso 

em tela, o capitalismo desenfreado predominou, sendo colocados às margens os interesses 

culturais, patrimoniais e ambientais da região. 

Referente à Barragem do Fundão em Mariana, mais uma vez o viés econômico 

prevaleceu. Para que a exploração minerária seguisse adiante sem desviar seu curso, a 

segurança foi colocada em segundo plano. Vidas foram perdidas para que a máquina 

econômica não parasse de girar. 

O afã capitalista restou demonstrado no estudo de caso sobre a Mina do Navio. A 

exploração ocorreu sem qualquer preocupação com os princípios constitucionais do Direito 

Ambiental. Como consequência, a cidade, que, em um primeiro momento crescia 

vertiginosamente, ao cessar suas atividades minerárias, foi praticamente abandonada, 

tornando-se quase um lugarejo fantasma. 

O momento do encerramento da atividade minerária não precisa necessariamente ser 

traumático e prejudicial à população e à área explorada. Tudo irá depender do bom 

planejamento e da devida destinação dada à antiga mina e à região. Em alguns casos, as 

alternativas apresentadas mostraram-se mais rentáveis e lucrativas do que a própria 

exploração, como foi o caso da Mina de Prata de Iwami Ginzan, no Japão. Transformar a 
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antiga mina em uma atração turística fez com que a região renascesse, a ponto de ser exemplo 

de exploração sustentável e tornar o local “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO. 

Entretanto, a ausência de Plano de Fechamento de Mina adequado pode contribuir 

para verdadeiros desastres, como o ocorrido em Bento Rodrigues, subdistrito da cidade de 

Mariana. 

A atividade minerária pode, conforme demonstrado no presente estudo, ser 

desenvolvida de maneira sustentável, mas tal sustentabilidade irá depender da mitigação dos 

impactos socioambientais decorrentes do empreendimento. 

 

 

  



126 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Humberto Mariano de. Mineração e meio ambiente na Constituição Federal. 
São Paulo: LTr, 1999. 110 p. 
 
ALEXY, Robert. Sobre la estructura de los principios jurídicos. In: ALEXY, R. Tres escritos 
sobre derechos fundamentales. Tradução Carlos B. Pullido. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2003b. Disponível em: <https://zoonpolitikonhomoeconomicus.files. 
wordpress.com/2015/02/robert-alexy.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
 
AMORIM, Letícia Balsamão. A distinção entre regras e princípios segundo Robert Alexy. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 42, n. 165, p. 123-134, jan./mar. 2005. 
Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15545-15546-1-PB.pdf> 
Acesso em: 16 jun. 2016. 
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 4.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.  
592 p. 
 
__________. Direito ambiental. 7.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 1160 p. 
 
BARRETO, Maria Laura. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. Disponível em: <http://pubs.iied.org/pdfs/G00580.pdf > 
Acesso em: 15 abr. 2016. 
 
BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: Revista Diálogo Jurídico. 
Salvador, a.I, v. I, n. 6. p. 1-33, set 2001. Disponível em: 
https://app.vlex.com/?r=true#WW/vid/59628156/graphical_version>. Acesso em: 16 jun. 
2016. 
 
AMORIM, Letícia Balsamão. A distinção entre regras e princípios segundo Robert Alexy. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a.42, n. 165. p.123-134, jan./mar. 2005. 
Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15545-15546-1-PB.pdf> 
Acesso em: 16 jun. 2016. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. 292p. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 nov. 
2015. 
 
_________. Decreto n. 97.632, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre a regulamentação do 
Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 10 abr. 1989. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm>. Acesso em: 20 nov. 
2015. 
  



127 
 

 
_________. Decreto-Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967. Dá nova redação ao Decreto-lei 
n. 1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas). Diário Oficial da União, Brasília, 28 
fev. 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm>. 
Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
_________. Decreto-Lei n. 3.365, de 22 de junho de 1941. Dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública. Diário Oficial da União, Brasília, 21 jun. 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
_________. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 
da União, Brasília, 10 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
_________. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 31 ago. 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
_________. Lei n. 7.886, de 20 de novembro de 1989. Regulamenta o art. 43 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 20 nov. 1989. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7886.htm>. Acesso em: 15 nov. 2015. 
 
________. Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990. Institui normas procedimentais para os 
processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 28 maio 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7886.htm>. Acesso em: 15 nov. 2015. 
 
________. Lei n. 9.314, de 14 de novembro de 1996. Altera dispositivos do Decreto-Lei n. 
227, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
14 nov. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9314.htm>. 
Acesso em: 15 nov. 2015. 
 
________. Lei n. 7.805, de 18 de julho de 1989. Altera o Decreto-Lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de 
matrícula, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 jul. 1989. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7805.htm>. Acesso em: 15 nov. 
2015. 

 
________. Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 19 jul. 2000. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 15 nov. 
2015. 

 
________. Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990. Define os percentuais da distribuição da 
compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 14 mar. 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8001.htm>. Acesso em: 15 nov. 2015. 



128 
 

 
________. Lei n. 1.533, de 31 de dezembro de 1951. Revogada pela Lei n. 12.016, de 7 de 
agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm#art29>. Acesso 
em: 15 nov. 2015. 
 
________. 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ação Civil Pública nº 
23863-07.2016.4.01.3800. 28 abr. 2016. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-
imprensa/docs/acp-samarco>. Acesso em: 15 maio 2016. 
 
BRAZIL junked: The mystery is why it didn’t happen sooner. The Economist. São Paulo, 10 
set. 2015. Disponível em: <http://www.economist.com/news/americas/21664084-mystery-
why-it-didnt-happen-sooner-brazil-junked>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Sobre a justificação e a aplicação de normas jurídicas - 
Análise das críticas de Klaus Günther e Jürgen Habermas à teoria dos princípios de Robert 
Alexy. In: Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 43, n. 171, p. 81-90, jul./set. 2006 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream 
/handle/id/92841/Bustamante%20Thomas.pdf?sequence=7> Acesso em: 16 jun. 2016. 
 
CAMELO, Marta Sawaya Miranda. Fechamento de mina: análise de casos selecionados sob 
os focos ambiental, econômico e social. 2006. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Geotécnica) – Núcleo de Geotecnia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006. 
Disponível em: <http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2355>. Acesso em: 10 
dez. 2015. 
 
CARRARA, Virgínia Alves. Responsabilidade social empresarial: intervenção social e 
conflito. 2010. 225f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16545/16545_5.PDF> Acesso em: 30 
abr. 2016. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo.  São Paulo: 
Atlas, 2013. 1266p. 
 
CASTRO, Rodrigo Valle. Quanto vale a nossa fé? YouTube, 10 maio 2008. Arquivo de 
vídeo. 8`55”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tU0HH7fW2zk>. Acesso 
em: 18 nov. 2014. 
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9.ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 588p. 
 
CIPRIANI, Moacir. Mitigação dos impactos sociais e ambientais decorrentes do 
fechamento definitivo de minas de uranio. 2002. 334 f. Tese (Doutorado em Ciências na 
Área de Administração e Política de Recursos Minerais) – Instituto de Geociências – 
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Área de Administração e Política de Recursos 
Minerais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000282017>. Acesso em: 6 
jun. 2016. 



129 
 

 
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL – COPAM. Deliberação 
Normativa 127, de 27 de novembro de 2008. Estabelece diretrizes e procedimentos para 
avaliação ambiental da fase de fechamento de mina. Belo Horizonte, 27 nov. 2008. 
Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8732> Acesso em: 
21 nov. 2015. 
 
_________. Parecer Único n. 0275/2011, emitido em junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.semad.mg.gov.br/images/stories/Robson/Velhas2011/11.1-vale-pu.pdf>. Acesso 
em: 30 nov. 2015. 
 
CONSELHO INTERNACIONAL DE MINERAÇÃO E METAIS – ICMM. 10 princípios 
para o desempenho no campo do desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<http://www.icmm.com/document/1323>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução 001, de 23 de 
janeiro de 1986. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama 
/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 6 jun. 2016. 
 
_________. Resolução 009, de 6 de dezembro de 1990. Disponível em: < http://www.dnpm-
pe.gov.br/Legisla/Con_09_90.htm> Acesso em: 6 jun. 2016. 
 
_________.Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html> Acesso em: 6 jun. 2016. 
 
COSTA, Beatriz Souza. O gerenciamento econômico do minério de ferro como bem 
ambiental no Direito Constitucional brasileiro. São Paulo: Fiuza, 2009. 205p. 
 
COSTA, Flávio Luiz. Plano conceitual de fechamento de uma mina de urânio – estudo de 
caso: a unidade de concentrado de urânio da INB em Caetité, Bahia. 2005. 123 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia) – Escola de Minas – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro 
Preto, 2005. Disponível em: <http://www.ppgem.ufop.br/diss_lavra_05.php>. Acesso em: 18 
nov. 2015. 
 
DEL PRIORE, Mary; VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: 
Planeta do Brasil, 2010. 248p. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. Informe mineral.  
1º/2014. 2014. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe-mineral-
2014-1o-semestre>. Acesso em: 19 nov. 2015. 
 
_________. Parecer PROGE/DNPM n. 145/2006. Disponível em: 
<http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/pareceres/pareceres-
proge/parecer_proge_145_2006.pdf/view>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
  



130 
 

 
_________. Portaria n. 12, de 31 de março de 2010. Atualiza os valores dos emolumentos, da 
Taxa Anual por Hectare (TAH), das multas, das vistorias e dos demais serviços prestados pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral. Diário Oficial da União, Brasília, 1º abr. 
2010. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-
diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-112-em-31-03-2010-do-diretor-
geral-do-dnpm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
 
_________. Portaria n. 237, de 18 de outubro de 2001. Aprova as Normas Reguladoras de 
Mineração – NRM, de que trata o Art. 97 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967. 
Disponível em: <http://www.ibram.org.br/sites/700/784/00000806.pdf>. Acesso em: 10 jun. 
2015. 
 
_________. Relatório – Distribuição CFEM do Estado MG Ano 2013. Disponível em: 
<https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/distribuicao_cfem_muni.aspx?an
o=2013&uf=MG>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
 
_________. Sumário Mineral 2015. v. 35, Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-mineral-2015>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
DESCOBERTA do ouro. A época do ouro no Brasil. 22 abr. 2012. Disponível em: 
<http://epocadoouronobrasil.blogspot.com.br/2012/04/descoberta-do-ouro_22.html>. Acesso 
em: 10 jun. 2015. 
 
DIAS, Cláudia Márcia Coutinho. Eschwege: um olhar sobre as técnicas de mineração do ouro 
no século XVIII e no início do XIX. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, 
C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul: 3º Encontro. 
Campinas: AFHIC, 2004. p. 127-130. Disponível em: 
<http://www.ghtc.usp.br/server/AFHIC3/Trabalhos/16-Claudia-Marcia-Coutinho-Dias.pdf>. 
Acesso em: 18 nov. 2015. 
 
DIAS, Jardel Carvalho. Avaliação do fechamento de mina a partir dos processos 
minerários da Superintendência do DNPM de Minas Gerais. 2013. 119 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Mineral) – Escola de Minas – Programa de Pós-Graduação do 
Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 
2013. Disponível em: <http://www.repositorio.ufop.br/ 
bitstream/123456789/3008/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Avalia%C3%A7%C3%A3oFe
chamentoMina.PDF>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
 
ENRIQUEZ, Maria Amélia. Maldição ou dádiva? Os dilemas do desenvolvimento 
sustentável a partir de uma base mineira. 2007. 449 f. Tese (Doutorado em 
Desenvolvimento Sustentável) – Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de 
Brasília. Brasília, 2007. Disponível em <http://repositorio.unb.br/handle/10482/6417> Acesso 
em: 12 nov. 2015. 
 
ESTUDOS Geoambientais. Quadrilátero Ferrífero – Centro de Estudos Avançados. 
Disponível em: <http://www.qfe2050.ufop.br/?pg=pa_estudos_geoambientais>. Acesso em: 
20 nov. 2014. 
 



131 
 

ESTOCOLMO. Declaração da Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente 
Humano. 1972. 13p. Disponível em: <http://www.apambiente.pt/_zdata/ 
Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2015. 
 
FEIGELSON, Bruno. Curso de Direito Minerário. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 352p. 
 
FERREIRA, Gabriel Luis Bonora Vidrih; VILLAS BOAS, Regina Vera. O dever de 
recuperar a área degradada e a responsabilidade civil ambiental na mineração. In: 
FINKELSTEIN, Cláudio; NEGRINI FILHO, João; CAMPELO, Lívia Gaigher Bósio; 
OLIVEIRA, Vanessa Hasson de (Orgs.). Direito ambiental no século XXI: efetividade e 
desafios. Rio de Janeiro: Editora Clássica, 2012. 369p. 
 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Princípios do direito processual ambiental – a defesa 
judicial do patrimônio genético, do meio ambiente cultural, do meio ambiente digital, do meio 
ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho e do meio ambiente natural no Brasil.  
São Paulo: Saraiva, 2012. 307p. 
 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; COSTA, Beatriz Souza. Tutela jurídica dos recursos 
ambientais vinculada ao conceito democrático de segurança nacional. Revista Veredas do 
Direito , Belo Horizonte, v. 9, n. 18, p. 9-35, 2012. Disponível em: 
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/332/220>. Acesso em: 
19 nov. 2015. 
 
FLORES, José Cruz do Carmo. Fechamento de mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. 2006, 309 f. Tese (Doutorado em Ciências, área de Administração e Política 
de Recursos Minerais) – Instituto de Geociências – Pós-Graduação em Geociências, 
Administração e Política de Recursos Minerais, Universidade de Campinas, Campinas, 2006. 
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000406634>. 
Acesso em: 10 nov. 2015. 
 
FLORES, José Cruz do Carmo; LIMA, Hernani Mota de. Fechamento de mina: aspectos 
técnicos, jurídicos e socioambientais. Ouro Preto: UFOP, 2012. 315p. 
 
FREIRE, Mônica Bahia Galante. A atividade minerária na efetivação da sutentabilidade 
através da solidariedade intergeracional e do fechamento de mina. 2014. 209 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Escola Superior Dom Helder Câmara, Belo Horizonte, 2014. 
 
FREIRE, Willian. Código de Mineração adotado. 5.ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2010. 1368p. 
 
________. Direito Ambiental aplicado à Mineração. Belo Horizonte: Editora Mineira 
Livros Jurídicos, 2005. 236p. 
 
GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 459p. 
  



132 
 

 
HERRMANN, Hildebrando. A mineração sob a óptica legal. In: LINS, Fernando Antonio de 
Freitas et al. (Ed.). Brasil 500 anos: a construção do Brasil e da América Latina pela 
mineração: histórico, atualidade e perspectivas. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. p. 165-
178.  
 
HOBBES, Thomas Malmesbury de. O Leviatã. Tradução João Paulo Monteiro e Maria 
Beatriz Nizza da Silva. Dados. Paris, 1651, 230p. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_thomas_hobbes_leviatan.pdf>. Acesso 
em: 7 jun. 2016. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO – IBRAM. Água e Mineração: fatos e 
verdades. 2015. Disponível em: <http://www.ibram.org.br/150/ 
15001002.asp?ttCD_CHAVE=241456>. Acesso em: 11 jun. 2016. 
 
_________. Gestão para a sustentabilidade na mineração: 20 anos de história. Brasília: 
IBRAM, 2013. 168p. 
 
JAPÃO EM FOCO. Patrimônios mundiais da UNESCO no Japão. 5 abr. 2013. Disponível 
em: <http://www.japaoemfoco.com/patrimonios-mundiais-pela-unesco-no-japao/> Acesso 
em: 2 maio 2016. 
 
LARA, Kátia Aparecida Ribeiro Leão; BORGES, Monike Valent Silva. Mineração: conflito 
entre economia e sustentabilidade. In: TOLEDO, André de Paiva (Org.) Direito 
Internacional e desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015, p. 303-327. 
 
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental – do individual 
ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 3.ed. São Paulo: RT, 2010. 399p. 
 
LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental : responsabilidade civil e proteção ao 
meio ambiente. 3.ed. São Paulo: RT, 2010. 239 p. 
 
LICCARDO, Antonio; SOBANSKI, Arnoldo; CHODUR, Nelson Luiz. O Paraná na história 
da mineração no Brasil do século XVII. Boletim Paranaense de Geociências, v. 54, p. 41-
49, 2004. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/ 
arquivos/File/novembro2011/geografia_artigos/7art_mineracao_parana.pdf>. Acesso em: 20 
nov. 2015. 
 
LOTT, Camilla P. M; BESSA, Gustavo D.; VILELA, Otoniel. Reabilitação de áreas e 
fechamento de minas. In: Brasil Mineral , n. 228, jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.brasilmineral.com.br/BM/pdf/228/228%20-%20CVRD.pdf>. Acesso em: 22 abr. 
2015. 
 
LOTT, Denes Martins da Costa. O fechamento de mina e a utilização da contribuição 
financeira por exploração mineral. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. 97p. 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro . 18.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 1177p. 
 
 



133 
 

________. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006. 288p. 
 
MARCHESAN, Ana Maria Moreira; STEIGLEDER, Annelise Monteiro; CAPPELLI, Sílvia. 
Direito Ambiental . Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. 414p. 
 
MARTINS, Marcos Lobato. A arte de fabricar motins: os marcos regulatórios da mineração 
diamantífera em perspectiva histórica. Revista Genomos, v. 16, n. 2, p. 69-77, 2008. 
Disponível em: <http://www.igc.ufmg.br/geonomos/PDFs/16_2_69_77_Martins.pdf>. Acesso 
em: 15 nov. 2015. 
 
MILARÉ, Édis. Direito Ambiental . 10.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015. 444p. 
 
MILIOLI, Geraldo. Abordagem ecossistêmica para a Mineração: uma perspectiva 
comparativa para Brasil e Canadá. 1999. 434 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) 
– Centro Tecnológico – Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/80493?show=full>. Acesso em: 10 dez. 
2015. 
 
MINAS GERAIS. Prefeitura de Mariana. Conheça um pouco da história de Mariana: a 
primeira cidade de Minas. Disponível em: <http://www.pmmariana.com.br/historico>. Acesso 
em: 12 jun. 2016. 
 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 836p. 
 
NEME, Milton Brigolini. Recomposição ambiental da mina de Águas Claras. 2008. 
Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/13338634>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
OLIVEIRA JUNIOR, José Batista. Desativação de empreendimentos mineiros: estratégias 
para diminuir o passivo ambiental. 2001. 197 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mineral) – 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3134/tde-22102003-153601/pt-br.php>. Acesso 
em: 10 dez. 2015. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 1992. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 
 
PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. 
São Paulo: Elsevier, Campus Jurídico, 2010. 452p. 
 
PELLEGRINO, Maurício. O Direito de participação nos resultados da lavra e seu vínculo ao 
direito de propriedade do imóvel em que se encontra a jazida. In: FERRARA, Marina et al 
(Coords.). Estudos de Direito Minerário. v.1. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 109-125.  
 



134 
 

PEREIRA, Paulo Roberto (Org.). Carta de Caminha: a notícia do achamento do Brasil. Rio 
de Janeiro: Expressão e Cultura, 2002. 92 p. 
 
PERÍODO dos Reinos Combatentes. História da humanidade. Disponível em: 
<http://historiadahumanidade.comunidades.net/periodo-dos-reinos-combatentes>. Acesso em: 
10 jun. 2016. 
 
PERÍODO Edo: samurais, guerreiros da paz. Guia do Estudante. 1º abr. 2008. Disponível 
em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/periodo-edo-samurais-guerreiros-
paz-435929.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
 
POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues. A eficácia legal na desativação de empreendimentos 
minerários. 2006. 219 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) –Instituto de Geociências – 
Programa de Pós-Graduação em Geociências – Área de Administração e Política de Recursos 
Minerais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000389107&fd=y>.  
Acesso em: 5 jun. 2016. 
 
REMÉDIO JÚNIOR, José Ângelo. Direito ambiental minerário : mineração juridicamente 
sustentável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 404p. 
 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito Ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2013. 677 p. 
 
SAMPAIO, José Adércio Leite. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão internacional 
e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 284p. 
 
SANCHÉZ, Luiz. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de empreendimentos 
industriais. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2001. 256p. 
 
SANTOS, Ariel Augusto Pinheiro dos; REZENDE, Elcio Nacur. A responsabilidade civil 
para a reparação de danos ambientais ocorridos em área de proteção ambiental e o paradoxo 
com o direito fundamental à moradia digna. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 15, n. 29, p. 
291-311, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
unimep/index.php/cd/article/view/2529/1614>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
 
SOARES, Cristiana Nepomuceno de Sousa. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD). In: FERRARA, Marina et al (Coords.). Estudos de Direito Minerário. v.1. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 51-90. 
 
SOUZA, Marcelo Gomes de. Fechamento de Mina: Aspectos Legais. Geólogo, 2003. 
Disponível em: <http://www.geologo.com.br/fechamentomina.htm>. Acesso em: 20 nov. 
2015. 
 
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental – as dimensões do 
dano ambiental no Direito brasileiro. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 
277p. 
 
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 8.ed., rev. atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 2128p. 



135 
 

 
TECNOLOGIA de beneficiamento a seco é premiada. Revista Minério e Minerales. 
Disponível em: <http://www.revistaminerios.com.br/ 
EdicoesInt/1676/47/Tecnologia_de_beneficiamento_a_seco_e_premiada.aspx>. Acesso em: 
10 jun. 2016. 
 
THOMÉ, Romeu. Manual de Direito Ambiental. 5.ed. Salvador: JusPodivm, 2015. 905p. 
 
_________. O fechamento de mina e o desenvolvimento sustentável. Provocações, v.1, 2006, 
p. 153-166. 
 
TRINDADE, Adriano Drummond Cançado. Princípios de Direito Minerário Brasileiro. In: 
SOUZA, Marcelo Mendo Gomes de (Coord.). Direito Minerário em evolução. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2009, p. 47-76. 
 
TONIDANDEL, Rodrigo de Paula; PARIZZI, Maria Giovana; LIMA, Hernani Mota de. 
Aspectos legais e ambientais sobre fechamento de mina, com ênfase no estado de Minas 
Gerais. In: Revista Geonomos, v. 20, n. 1, p.32-40, 2012. Disponível em: 
<http://www.igc.ufmg.br/geonomos/PDFs/20121/04_Tonidandel_et_al.pdf >. Acesso em: 10 
maio 2016. 
 
TONIETTO, A.; SILVA, J. J. M. C. Valoração de danos nos casos de mineração de ferro no 
Brasil. In: Revista Brasileira de Criminalística, v.1, n.1, p. 31-38, 2011. Disponível em: 
<http://rbc.org.br/ojs/index.php/rbc/article/view/15/pdf_5>. Acesso em: 15 nov. 2015. 
 
VALE. Projeto S11D. YouTube, 12 abr. 2013. Arquivo de Vídeo. 6`. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=k5OroCdUz78 >. Acesso em: 15 maio 2016. 
 
VITALI, Virgílio. Brucutu Vale. YouTube. 2008. Arquivo de Vídeo. 1`30”.  Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=mupK8U5dpBo&NR=1>. Acesso em: 18 nov. 2015. 
 


