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RESUMO  

 

O presente estudo, vinculado à área de concentração: Direito Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável, do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior 

Dom Helder Câmara analisa a sustentabilidade da atividade econômica de extração de areia 

em cursos de água doce. A areia é um recurso natural impulsionador do desenvolvimento 

econômico do país por ser importante agregado para construção civil e, assim como a água 

doce está em processo de escassez. A atividade de extração de areia em rios é antrópica, logo 

propulsora de impactos irreversíveis para o meio ambiente. Diante deste panorama, o objetivo 

principal do estudo foi verificar se há sustentabilidade na atividade econômica de extração de 

areia em cursos de água doce e a análise da possibilidade de se fazer substituir a areia natural 

pela areia artificial. Para análise da pesquisa proposta foram enfrentados temas como a 

evolução histórica da extração de areia no Brasil e instrumentos normativos que lhes são 

aplicáveis, os procedimentos utilizados para a extração de areia e os seus impactos no meio 

ambiente, a existência de proibições judiciais no Brasil quanto ao exercício da atividade 

econômica e as razões que as fundamentaram, a existência de sustâncias substitutivas da areia 

natural e a correlação entre a escassez hídrica com a atividade econômica da extração de 

areia. Para desenvolvimento da pesquisa fora utilizado o método teórico-descritivo, 

desenvolvendo-se através da análise e interpretação de dados obtidos a partir de revistas, 

livros, e dissertações, referentes à temática, bem como através do exame realizado em 

doutrina e documentos legislativos constitucionais e infraconstitucionais. O referencial teórico 

que amparou a pesquisa foi a contribuição advinda do Relatório de Brundtland que indicou 

medidas de sustentabilidade no exercício de atividades econômicas. Dentre as medidas 

indicadas está a recomendação da substituição dos recursos naturais utilizados na construção 

Civil. Aludido marco teórico se alia a definição de sustentabilidade ditada por Leonardo Boff 

(2015) na Obra intitulada Sustentabilidade, o que é o que não é. Foi possível concluir que a 

atividade econômica de extração de areia em cursos de água só será compatível com a ideia 

de sustentabilidade se forem criadas medidas de substituição e de preservação do recurso 

natural. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sustentabilidade, Extração de Areia, Rios. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 This study linked to the area of concentration: Environmental Law and Sustainable 

Development of the Post-Graduate Law School Dom Helder Câmara analyzes the 

sustainability of the economic activity of sand extraction in freshwater flows. The sand is a 

natural resource driver of economic development of the country to be important aggregate for 

construction and, as well as fresh water is in short supply process. The extraction of sand from 

rivers is anthropogenic activity, then driving irreversible impact on the environment. Faced 

with this panorama, the main objective of the study was to verify the sustainability of the 

economic activity of sand extraction in freshwater flows and the possibility of doing replace 

natural sand by artificial sand. For analysis of the proposed research were addressed topics 

such as the historical evolution of sand extraction in Brazil and regulatory instruments 

applicable to them, the procedures used for sand mining and its impacts on the environment, 

the existence of legal prohibitions in Brazil and the exercise of economic activity and for 

which reason, the existence of substitute substances of natural sand and the correlation 

between water scarcity with the economic activity of sand extraction. To develop the research 

had been used the inductive method, as it sought a dialectical approach, procedurally 

developed through bibliographical and documentary research. The theoretical framework that 

bolstered the research was the contribution arising from the Brundtland Report which 

indicated sustainability measures in the exercise of economic activities. Among the measures 

suggested is replacing the recommendation of the natural resources used in civil construction. 

The aforementioned theoretical framework is combined with the definition of sustainability 

dictated by Leonardo Boff (2015) in the work titled Sustainability, which is what is not. It 

was concluded that the economic activity of sand extraction from water courses will only be 

compatible with the idea of sustainability if alternative measures are created and preservation 

of the natural resource. 

 

 

Keywords: Sustainability; Sand Extraction , Rivers 
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1 INTRODUÇÃO   

O crescimento econômico pode encontrar limites no futuro que queremos? A 

tecnologia pode ser uma importante aliada na implementação da segurança do nosso 

futuro comum? No presente estudo, buscaremos as respostas para essas perguntas 

dissertando sobre a sustentabilidade na atividade de extração de areia em cursos de água 

em Minas Gerais. 

 Há 44 anos, o ser humano despertou para os reflexos no meio ambiente 

advindos do uso desenfreado de recursos naturais. O precursor deste despertar foi o 

Relatório de Meadows publicado em 1972, que aludiu a um futuro esgotamento de 

recursos naturais numa projeção de 100 anos. Desde a premissa do crescimento 

econômico zero proposto no Relatório Meadows até os dias atuais, se discute como 

alcançar o equilíbrio entre utilização de recursos naturais e crescimento econômico. De 

certa forma, as previsões do Relatório Meadows têm se confirmado.  

Com menos da metade do tempo previsto pelos cientistas, os prognósticos se 

confirmam. A escassez hídrica já é uma realidade e alcança âmbito mundial. Outra 

realidade ainda factível é a escassez do recurso mineral areia. Como este recurso é 

extraído dos rios, há uma relevância imperiosa em se conjugar a tutela a ambos para que 

em um futuro comum, possamos comungar do equilíbrio entre a utilização de recursos 

naturais e desenvolvimento social. 

A areia é um recurso mineral impulsionador do desenvolvimento social e 

econômico de um país. É um elemento mineral essencial para o ser humano, pois, 

segundo o economista Luiz Felipe Quaresma (2009, p. 8), “a produção de areia é um 

setor básico na cadeia da indústria da construção civil, tem faturamento importante e 

gera muitos empregos”. A extração de areia por meio de sucção em cursos de água 

provoca impactos ambientais negativos. Alguns dos impactos negativos podem ser 

irreversíveis. Brusch e Peixoto (1997, p. 35) listam os principais impactos ocasionados 

pela extração de areia em cursos de água: 

 
Praticamente, toda atividade de mineração implica supressão de vegetação ou 
impedimento de sua regeneração. Em muitas situações, o solo superficial de 
maior fertilidade é também removido, e os solos remanescentes ficam 
expostos aos processos erosivos que podem acarretar em assoreamento dos 
corpos d'água do entorno. A qualidade das águas dos rios e reservatórios da 
mesma bacia, a jusante do empreendimento, pode ser prejudicada em razão 
da turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como 
pela poluição causada por substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos 
efluentes das áreas de mineração, tais como óleos, graxa, metais pesados. 
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Estes últimos podem também atingir as águas subterrâneas. O regime 
hidrológico dos cursos d'água e dos aquíferos pode ser alterado quando se faz 
uso desses recursos na lavra (desmonte hidráulico) e no beneficiamento, além 
de causar o rebaixamento do lençol freático. (BRUSCH; PEIXOTO, 1997, p. 
35) 

 

O economista Luiz Felipe Quaresma (2009, p. 7) informa em relatório técnico 

que “70% (setenta por cento) da areia extraída no Brasil é produzida em leito de rios”. 

Em se considerando os impactos negativos supra listados, a porcentagem apresentada é 

preocupante. Esses impactos necessitam de mecanismos de controle que permitam 

extingui-los e/ou minimizá-los sem o que a degradação do rio pode ser prejudicial para 

as futuras gerações.  

Partindo da premissa de que a água é essencial para o equilíbrio do ecossistema 

e para a sobrevivência do seres vivos, o objetivo geral do trabalho é a verificação da 

sustentabilidade da atividade de extração de areia em cursos de água doce. Para alcançar 

a meta proposta, elencam-se os seguintes objetivos específicos: (i) Descrever a evolução 

histórica da extração de areia no Brasil. (ii) Analisar s normas e princípios que lhes são 

aplicáveis.(iii) Investigar quais são os procedimentos utilizados para extração de areia,. 

(iv) Apontar os impactos advindos no exercício da atividade e as possíveis proibições 

jurídicas quanto ao seu exercício no Brasil; (v) Verificar a ocorrência da areia natural no 

mundo atual e as alternativas de substituição desta. (vi) ponderar a correlação entre a 

escassez hídrica e a atividade econômica da extração de areia.  

A pesquisa se justifica por ser a atividade de extração de areia de grande 

importância para o desenvolvimento econômico e social de um país. Atuamente, a areia 

é um dos insumos minerais mais consumidos no planeta. Porém, grande parte de sua 

extração ocorre em cursos de água. Os impactos gerados têm o potencial de eliminar a 

existência da água no local da extração ou torná-la imprópria para o consumo devido a 

poluição e ao assoreamento do rio.  

Em tempos de crise hídrica, deve ser repensada a sustentabilidade da extração 

de um recurso natural que cause impactos irreversíveis. Assim, os atuais avanços 

tecnológicos podem ser fortes atrativos na busca da sustentabilidade. Por tais motivos, é 

necessário trazer à baila uma discussão quanto à possibilidade de proibição legal da 

extração de areia em cursos de água com a consequente substituição da areia natural 

pela areia artificial. 

O Relatório Brundtland, que foi utilizado como marco teórico apresenta uma série 

de medidas que devem ser adotadas pelos países para se promover o desenvolvimento 
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sustentável. Dentre essas medidas, está a substituição dos recursos naturais utilizados na 

construção civil, como a areia. Para delimitar a noção de sustentabilidade adotou-se  o 

conceito utilizado por Leonardo Boff (2015, p107)) na obra denominada 

Sustentabilidade, o que é o que não é, segundo o qual; 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 
energéticas, informacionais, físico-químicas, que sustentam 
todos os seres, especialmente a terra viva, a comunidade de 
vida, a sociedade e a vida humana, visando sua continuidade, e 
ainda atender as necessidades da geração presentes e das futuras, 
de tal forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e 
enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e 
co-evolução. 

 
O pressuposto inicial é no sentido de que em razão do forte perfil impactante do  

empreendimento de extração de areia em cursos de água doce, mister proceder, com 

base científica, à análise destes impactos para aquilatar a compatibilidade entre o 

exercício da atividade e a conservação dos recursos naturais. Isto porque, o atual avanço 

tecnológico desponta com a produção de areia artificial, o que pode ser um instrumento 

assegurador da sustentabilidade e da conservação do ambiente natural. 

O recurso metodológico utilizado é o teórico-descritivo, desenvolvendo-se através 

da análise e interpretação de dados obtidos a partir de revistas, livros, e dissertações, 

referentes à temática, bem como através do exame realizado em doutrina e documentos 

lesgislativos constitucionais e infraconstitucionais.  

 A pesquisa está dividida em sete capítulos. Para se entender a lógica da atividade 

exploratória da areia, no primeiro se descreverá a evolução histórica da atividade de 

extração de areia no Brasil e a lógica da tutela ambiental. O segundo capítulo apresenta 

os princípios econômicos e ambientais direcionados à atividade da extração de areia. No 

terceiro capítulo serão analisadas as definições e normas aplicáveis à atividade de 

extração de areia.  No quinto capítulo se discorre sobre a importância socioeconômica 

da areia, as técnicas de extração, os impactos ambientais advindos da atividade e a 

relação desses com a escassez hídrica. O sexto capítulo aponta o ritmo de exploração da 

areia no mundo com a análise de casos judiciais de proibições do exercício da atividade 

no Brasil. No azo, são verificadas as alternativas tecnológicas com condão de se fazer 

substituir o uso da areia natural. O sétimo capítulo expõe a necessidade de tutela da 

água doce, sua escassez e correlação com a atividade de extração de areia apontando-se 

a situação hídrica em Minas Gerais.  
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Por fim, são apresentadas as considerações finais com reflexões acerca do tema, no 

tocante à manutenção da atividade econômica de extração de areia nos dias atuais onde 

se almeja o equilíbrio entre atividade econômica e tutela do meio ambiente natural. Esta 

pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto ou impor uma visão pessoal e 

definitiva. Almeja-se despertar novas discussões e desenvolvimento de pesquisas sobre 

o tema para que no futuro seja possível se falar em sustentabilidade como sinônimo de 

consonância plena entre o meio natural e os seres vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

   

2 BREVE HISTORICO DA EXTRAÇÃO DE AREIA NO BRASIL 

   

Embora a abundância de metais preciosos tenha despertado o interesse inicial 

dos colonizadores, há registros apontando a existência da extração de areia nas 

construções da época.  Silvio Colin (2010) noticia que a alvenaria é uma técnica de 

confecção de muros utilizando tijolos, lajotas adobe1 ou pedras aglutinados entre si por 

meio de uma argamassa. Nesse período, as construções utilizavam as argamassas de cal 

e areia ou até mesmo de barro. 

 
As paredes de taipa e adobe eram, na maioria das vezes, revestidas com uma 
argamassa feita de barro, areia e cal, o que auxiliava a conservação das 
mesmas. Quando pintadas, os colonos usavam a caiação que, assim como em 
Portugal, também era preferida por causa da cor branca, refletora dos raios 
solares, o que proporciona maior conforto térmico no interior da moradia. 
(SOUZA, 2012, p. 48) 

 

Figura 1: Foto Pedro Martinelli - 2 
Em um retrospecto da história da mineração no Brasil, Germani (2002) 

demonstra que na época da colônia, as necessidades de produtos de origem mineral 

eram ainda muito pequenas. As argilas, areia e cascalho para construções constituíam a 

principal demanda, pois a nova colônia necessitava abrigar os colonos que aqui 

chegavam. 

                                                
1 O adobe é uma lajota feita de barro com dimensões aproximadas de 20 x 20 x 40 cm, compactados 
manualmente em formas de madeira, postos a secar à sombra durante certo numero de dias e depois ao 
sol. O barro deve conter dosagem correta de argila e areia, para não ficar nem muito quebradiça, nem 
demasiadamente plástica. Para melhorar sua resistência, pode-se acrescentar fibras vegetais ou estrume de 
boi. (COLIN, Silvio, 2010) 
2 Disponivel em https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/09/06/tecnicas-construtivas-do-periodo-
colonial) Acesso em 23 out 2015 
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A mineração de areia no Brasil se iniciou de modo rudimentar com a extração 

de forma manual e através do uso de ferramentas feitas com ferro. Os diversos materiais 

de construção eram retirados de aluviões. Germany (2002, p. 6) informa a timidez do 

processo de extração: 
 

Era bastante tímido o desenvolvimento tecnológico que ocorria na extração 
das rochas para os trabalhos de cantaria, a fim de atender aos artífices 
trazidos pelos colonizadores. Os diversos materiais de construção eram 
principalmente retirados dos aluviões e, quando de afloramentos rochosos, 
eram cuidadosamente desagregados com cunhas, acompanhando-se as 
clivagens e amarroados ou cortados com ponteiros e marretas e, quando 
necessário, perfurados e detonados com pólvoras caseiras. Esses trabalhos 
que hoje designamos como lavra na atividade mineira eram tarefas ligadas à 
construção.  
 

O trabalho de extração de areia e pedras no período colonial era 

eminentemente ligado à construção. A dificuldade de extração da época, ante a carência 

de desenvolvimento tecnológico era proporcional ao montante extraído. Assim, o 

material extraído suportava apenas as necessidades de construções locais.  

No século XIX, sob a influência de costumes europeus e com a chegada de 

arquitetos e artesão, são implementadas no Brasil novas técnicas de construção civil. O 

estilo barroco é paulatinamente substituído pelo estilo neoclássico.  Quanto ao uso da 

areia neste período, Silvio Colin (2010, p. 19) cita que; 
Em 1824, o químico britânico Joseph Aspdin deu um avanço revolucionário 
na engenharia ao descobrir um aglomerante que possibilitava a confecção de 
argamassas e concretos de alta plasticidade e resistência. Este novo 
aglomerante foi por ele denominado de Cimento Portland. A partir da base de 
Aspdim o cimento Portland evoluiu bastante, chegando a nossos dias como 
um aglomerante intensamente utilizado para fabricação de argamassas 
(cimento misturado com cal e areia) e, principalmente, de concreto (cimento 
misturado com areia, água, cascalho e/ou brita).  

 

Já no período imperial brasileiro houve o início de uma industrialização 

voltada para o mercado interno. A areia continua a ser utilizada como elemento 

agregado a outras substâncias, como a argamassa, mas torna-se também componente da 

mistura que culminou na criação do concreto.  

Zorraquino (2006) noticia que até 1930 a industrialização dos materiais de 

construção era tímida, em escala modesta, quase artesanal. No que se refere à 

construção, a indústria ensaiava apenas alguns avanços, dentre esses, é possível citar a 

importação brasileira de dragas de antigas lavras na Califórnia. Essas dragas foram 

implantadas nos rios das Velhas e no rio Jequitinhonha, ambos em Minas Gerais, e são 
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ainda denominadas de “dragas alcatruz”. Com isto, foi inaugurada uma nova tecnologia 

na mineração brasileira. 

 
As dragas de alcatruzes (também conhecidas por "bucket ladder") são 
mecânicas. Estas dragas dispõem de uma corrente sem fim com caçambas 
que trazem o material de fundo até uma esteira montada em uma lança que 
eleva e projeta o material dragado a uma certa distância, ou o despeja em 
outra embarcação). Os sedimentos escavados com a utilização de dragas 
mecânicas são geralmente transportados em barcas ou barcaças, dependendo 
do volume a ser transportado. (SANTOS, 2011, p 31) 
 

Importante mencionar que as dragas Alcatruzes possibilitavam uma extração de  

areia com um menor risco de dano ambiental. É que o mecanismo dessas dragas evitava 

que houvesse a suspensão de material contaminante. Acresça-se o fato de o material 

extraído não ser misturado, o que possibilitava uma dragagem menos nefasta para o 

meio ambiente. 

No ano de 1934, o Brasil passava por período desenvolvimentista. Com o 

objetivo de promover o planejamento e o fomento da exploração mineral, através do 

Decreto 23.979, foi criado o Departamento Nacional de Política Mineral (DNPM). 

Dentre as atribuições incumbidas ao órgão, está o dever de superintender as pesquisas 

geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar 

o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional.   

Com o advento da Carta Constitucional de 1937, a titularidade do direito de 

extração mineral fora atribuída exclusivamente a brasileiros, o que foi alterado pela 

Constituição de 1946. 

 
Essa exclusividade de exploração mineral atribuída a brasileiros, foi extinta 
pela Constituiçao de 1.946, que nesse aspecto dispoz de forma semelhante a 
Constituição de 1934. A atividade mineira já não era mais privilégio de 
“brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros.” Mas, cabia 
exclusivamente a “brasileiros ou a sociedades organizadas no país”. Ora, a 
Constituição falava em empresas organizadas no país; independia pois, que 
fossem formadas por estrangeiros. Reabria-se assim, o setor mineral para o 
capital estrangeiro.  (LEONCY, 1997, p. 12) 

 

Em fevereiro de 1967, é publicado o Código de Mineração. Neste, fica 

estabelecido que a administração dos recursos minerais brasileiros fique a cargo da 

União. No azo, fora instituída a competência do DNPM  como órgão de execução do 

Código e de demais diplomas legais complementares referentes à mineração. 
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Um ano depois, o Código de Mineração foi regulamentado através do Decreto 

Presidencial de n.° 62.934/68. Neste, a areia recebeu a classificação de jazida classe 

dois. Em fevereiro do ano de 2000, através da portaria n.° 23 publicada pelo Ministério 

de Minas e Energia, a areia passa a ser classificada como substância mineral de 

emprego imediato na construção civil.  

Atualmente, a areia está na classe dos agregados da construção civil. Definindo 

a nova classificação que engloba a areia, Ferreira e Fonseca (2012, p 09) registram que 

“os agregados para construção civil são as substâncias minerais de maior relevância 

para a sociedade, pois diretamente ligados à qualidade de vida da população, como na 

construção de moradias, rodovias e saneamento. Afirmam ainda que: 

 
Os agregados para construção civil são as substâncias minerais mais 
consumidas e, portanto, os mais significativos em termos de quantidades 
produzidas no mundo. A areia e a brita são abundantes na natureza e 
apresentam baixo valor unitário, no entanto, seu consumo constitui um 
importante indicador sócio econômico do país.  

 

Por estar diretamente ligada à construção civil, a atividade de extração de areia 

cresce cotidianamente, tanto na relevância econômica quanto na social. Os seres 

humanos dependem cada dia mais deste recurso mineral, que possui aplicabilidade em 

inúmeras atividades como na pavimentação e construção de rodovias, hidrovias, portos, 

aeroportos, pontes e viadutos.  

Todavia, a areia é um recurso natural de baixo valor unitário e, para que a 

atividade seja economicamente rentável, a extração precisa ser vultosa. A título de 

exemplo, o engenheiro José Mario Coelho (2012, p. 223) informa que “para produzir 

concreto ou mistura asfáltica para pavimentação, 40% da mistura final é composta por 

areia. Por isso, a produção brasileira de agregados para construção civil supera a 

produção de minério de ferro”. Luiz Felipe Quaresma (2009, p. 31) informa que “até 

2030, o Brasil produzirá 1.276 milhões de tonelas de areia”.  

O fato de a areia ser extraída em grandes montantes e, em se considerando a 

proporcionalidade entre a extração e os impactos ambientais dela advindos, torna 

necessária uma análise quanto à tutela que o Brasil concede ao meio ambiente, com 

ênfase nos reflexos negativos que a atividade de extração de areia proporciona aos 

cursos de água. Para tanto, deve-se inicialmente analisar o contexto mundial, pois, a 

proteção ambiental tem cunho universal. 
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2.1 Documentos Internacionais e Mudanças de Paradigmas 

 

No presente tópico, serão analisados os fatores que desencadearam as mudanças 

de paradigmas do ser humano em relação ao meio ambiente e que culminaram em sua 

tutela. Não se pretende discorrer de forma ampla sobre os documentos internacionais 

voltados a esse sentido. Mas, sim, entender a contribuição dos principais textos 

internacionais voltados à tutela do meio ambiente enquanto subsidiador da vida no 

planeta Terra.  

O meio ambiente é uma composição de vários elementos naturais dispostos pela 

natureza a fim de auxiliar os seres vivos na manutenção da vida no planeta Terra. 

Beatriz de Souza Costa (2013, p. 55) ao conceituá-lo enuncia que: “O meio ambiente é a 

interação do conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos 

e não humanos necessários ao desenvolvimento e sobrevivência  dessas espécies de 

forma harmonica e solidária.” 

 Desde o início da vida no planeta Terra, o ser humano vem modificado o 

ecossistema para suprir sua necessidade de sobrevivência e de desenvolvimento. Graças 

à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o ser humano adquiriu o poder de 

transformar o meio ambiente para também retirar dele o conforto e a abundância 

econômica. 

Esse poder de transformação fora associado a uma visão mercantilista e 

utilitarista. O ser humano passou a retirar recursos ambientais com amplitude maior e 

muito mais rápido do que ele pode ser recuperado. Essa forma de agir contribuiu para o 

agravamento do desequilibrio do ecossistema.  Aquecimento global, aumento da força 

dos ventos, poluição do ar e a hídrica são consequências sentidas na 

contemporaneidade. Esses efeitos deterioram também a qualidade de vida do ser 

humano e o fizeram despertar para a necessidade de uma mudança de paradigmas no 

tocante à forma de utilização dos recursos naturais. 

Podemos citar como um exemplo deste despertar o Relatório Meadows 

publicado em 1972. Este foi fruto de uma encomenda do Clube de Roma 3  e 

fundamentado na preocupação de cientistas, políticos e industriais com a 

                                                
3 O clube de Roma foi criado em 1968. É composto por cientistas, industriais e políticos, que tinham 
como objetivo discutir e analisar os limites do crescimento econômico levando em conta o uso crescente 
dos recursos naturais. 
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industrialização acelerada, o rápido crescimento demográfico, a escassez de alimentos, 

o esgotamento de recursos não renováveis e a deterioração da natureza.  

Intitulado “os limites do crescimento”, o relatório apontou no sentido de que, 

para se atingir a estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais, é 

necessário congelar o crescimento da população global e do capital industrial. Ou seja, 

crescimento zero, pois se a humanidade continuasse a consumir os recursos naturais tão 

vorazmente como na época, por consequência da industrialização, eles se esgotariam em 

menos de 100 anos. 

A repercussão do Relatório foi internacional, tanto que motivou a Organização 

das Nações Unidas (ONU) a, no mesmo ano, convocar os Estados para discutir a 

relação meio ambiente/ser humano. Assim, em 1972, acontece a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano: A Declaração de Estocolmo.  

Philippe Le Prestre (2005, p. 174) enumera em sua obra quatro fatores que 

também impulsionaram a realização da Conferência;  
 

a) o aumento da cooperação científica nos anos 60 da qual decorreram 
inúmeras preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da 
quantidade e da qualidade das águas disponíveis; b) o aumento da 
publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente pela 
ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram visíveis como o 
desaparecimento de territórios selvagens; c) o crescimento econômico 
acelerado, gerador de uma profunda transformação das sociedades e de seus 
modos de vida, especialmente pelo êxodo rural;d) inúmeros outros 
problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e pelo governo 
sueco, considerados de maior importância, afinal, não podiam ser resolvidos 
de outra forma que não a cooperação internacional. São exemplos destes 
problemas as chuvas ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de 
metais pesados e de pesticidas que impregnavam peixes e aves. (LE 
PRESTRE, 2005, p. 174) 

 

Percebe-se que os motivos que fundamentaram a realização da Conferência 

internacional, como as alterações climáticas, a perda da qualidade hídrica, a acumulação 

de pesticidas e metais pesados impregnados em peixes e aves, são reflexos da ação 

humana e ultrapassam fronteiras, alcançando âmbito internacional. Isso justifica a união 

dos povos na discussão de metas capazes de preservar o meio ambiente sem, no entanto, 

deixar de retirar deste os meios necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento 

econômico. 

Dentre as discussões ocorridas na Conferência, Beatriz Souza Costa (2013, p. 

33) entende que: “O mote da discussão nesta conferência foi sobre o desenvolvimento 

econômico. Países que obtiveram um desenvolvimento desenfreado ao utilizar quase 
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todos seus recursos naturais sugerem um desenvolvimento sustentável para os países em 

pleno desenvolvimento.”  

  O cerne das discussões dividia os países em plena industrialização e os já 

industrializados. Estes requeriam daqueles uma utilização mais sustentável dos recursos 

naturais. Philippe Le Prestre (2005, p. 175) menciona que “a reação dos países foram 

diversas, mas os Países subdesenvolvidos não aprovaram as decisões de reduzir as 

atividades industriais, pelo fato de terem a base econômica focada na industrialização.”   

No entanto, foi descrita, na Convenção de Estocolmo, a sugestão de se 

implementar nos países ainda em processo de desenvolvimento medidas de equilíbrio 

entre a utilização de recursos naturais e o desenvolvimento econômico. Surgem, assim, 

as primeiras referências a um desenvolvimento sustentável. 

Objetivando favorecer o alcance do equilíbrio entre a utilização e a preservação  

do meio ambiente, este fora erigido à categoria de direito fundamental do ser humano. 

Enquanto um direito básico, sua tutela deve ser ampla e irrestrita. Por isso, ainda 

durante a Conferência de Estocolmo, fora criada uma instituição da ONU que passaria a 

dialogar com as ONG's nacionais e internacionais sobre meio ambiente, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Ainda objetivando a tutela do Meio Ambiente, na Convenção de Estocolmo, 

foram criados os princípios do Direito Ambiental que possuem relevante aplicação até 

nos dias atuais. 

Assim, a Conferência de Estocolmo entrou para a história como a inauguração 

da agenda ambiental e o surgimento do Direito Ambiental Internacional, elevando a 

cultura política mundial de respeito à ecologia, e como o primeiro convite para a 

elaboração de um novo paradigma econômico e civilizatório para os países. 

Evoluindo nos meios de tutela ao meio ambiente, no ano de 1983, a ONU 

indicou a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para chefiar a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a qual tinha por missão 

aprofundar propostas mundiais na área ambiental. Quatro anos depois, em 1987, ela 

apresentou o documento “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido como Relatório 

Brundtland. Neste, o conceito de desenvolvimento sustentável é consagrado. Leonardo 

Boff (2015, p. 34) informa o aparecimento claro da expressão e cita-a  nos seguintes 

termos: “Aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem a suas necessidades e apirações ”  
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A lógica de tutela ao meio ambiente advinda do citado relatório pressupõe uma 

visão holística, que seja capaz de se fazer pensar em uma forma de desenvolvimento 

que sustente tanto a manutenção da geração atual quanto as gerações que estão por vir, 

as gerações futuras.  A lógica proposta é a de se conciliar evolução socioeconômica com 

a proteção do meio ambiente. Se assim o for, serão mantidos os anseios da população 

atual, sem comprometer a capacidade de se saciar anseios e desenvolvimento 

economico e social das gerações que ainda estão por chegar.  Nesta lógica, Montibeller 

(1993, p. 135) observa que: 

 
É desenvolvimento, porque não se reduz a um simples crescimento 
quantitativo. Pelo contrário, faz intervir a qualidade das relações humanas 
com o ambiente natural, e a necessidade de conciliar a evolução dos valores 
sócio-culturais com a rejeição de todo processo que leva à decuituração. É 
sustentável, porque deve responder às necessidades da população atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de responderem às suas.   
 

Assim, para haver um desenvolvimento sustentável, é imperioso haver uma 

nova relação entre o ser humano e o meio ambiente. É que os elevados padrões de 

produção e de consumo se mostram incompatíveis com o desenvolvimento sustentável. 

Montibeller Filho (1993, p. 136) cita que,  dentre as medidas apontadas pelo relatório, 

constam soluções como: 

  
A diminuição do consumo de energia aliado ao desenvolvimento de 
tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; o aumento da 
produção industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias 
ecologicamente adaptadas; o controle da urbanização desordenada e a 
integração entre campo e cidades menores; o atendimento das necessidades 
básicas (saúde, escola, moradia). A limitação do crescimento populacional; a 
garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 
 e a  preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; uso de novos 
materiais na construção. (MONTIBELLER, 1993, p. 136) 
 

 Segundo o Relatório da Comissão Brundtland, uma série de medidas devem ser 

tomadas pelos países para promover  o desenvolvimento sustentável. Dentre as medidas 

apontadas, está o uso de novos materiais na construção.  A medida de solução 

apresentada é corolária do objeto da presente pesquisa: a sustentabilidade da extração de 

areia em cursos de água. 

O setor da construção civil é um grande consumidor de recursos naturais e 

energéticos, além de gerador de muitos resíduos. Considerando a importância desse 
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segmento na transformação do meio ambiente, o setor é cada vez mais objeto de 

preocupação.  

Em continuidade à discussão quanto aos meios de tutela do meio ambiente, 

acontece no Brasil, no ano de 1992, a Conferência Internacional das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente denominada de “Cúpula da Terra”, posteriormente alcunhada 

de “Eco-92”. Leonardo Boff (2015, p. 35) menciona que “dentre os importantes 

documentos produzidos é possivel citar: a Agenda 21 que é um Programa de Ação 

Global com 40 capítulos e a Carta do Rio de Janeiro”.  

A visão solidária e sustentável pode ser verificada nos textos dos documentos 

supra citados. A titulo de ilustração, a Carta do Rio de Janeiro é um manifesto por 

escrito de princípios éticos, imprescindíveis para a formação de uma sociedade 

universal que seja justa, sustentável e pacífica. A Carta objetiva inspirar todos os 

indivíduos do mundo a uma responsabilidade compartilhada, que busque o bem-estar 

dos seres humanos de uma forma mais holística. (IPHAN, 1995) 

Já a Agenda 21 é um verdadeiro Plano de Ações com foco na mudança dos 

padrões de consumo e de produção em escala mundial. É uma tentativa de minimizar 

impactos ambientais sem deixar de atender às necessidades básicas da humanidade. A 

Agenda 21 constitui uma verdadeira cartilha de ações a serem desenvolvidas 

principalmente pelos governos, com vistas à conciliação entre desenvolvimento e 

proteção ambiental.  

Todavia, a citada conciliação não aconteceu. Leonardo Boff (2015, p. 35) 

acredita haver uma contradição entre o sistema capitalista e o desenvolvimento 

sustentável salientando que: 

 
Para os analistas ficava cada vez mais clara a contradição existente entre o 
desenvolvimento capitalista que procura maximizar os lucros às expensas da 
natureza, criando grandes desigualdades sociais e entre a dinâmica do meio 
ambiente, que se rege pelo equilibrio, pela interdependencia de todos com 
todos e pela reciclagem de todos os residuos, pois a natureza não conhece o 
lixo.  
 

O impasse citado provocou uma convocação da ONU para uma nova Cúpula 

da Terra sobre sustentabilidade e desenvolvimento. O encontro internacional aconteceu 

no ano de 2002 em Joanesburgo, África do Sul e foi alcunhado de Rio + 10. Neste, 

foram discutidas formas de implementação das intenções descritas na Agenda 21, bem 

como os desafios de se conciliar a preservação de recursos naturais e a melhoria da vida 

da humana. Beatriz Souza Costa (2013, p. 38) salienta que “a maior diferença entre a 
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ECO 92 e a Rio +10 é qua na primeira o objetivo era o de formar conceitos, ao passo 

que a Rio + 10 era de implementar esses conceitos através de metas e Ações”.  

Leonardo Boff (2015, p. 36) destaca que “Joanesburgo terminou numa grande 

frustação. O sentido de inclusão e cooperação perdeu o sentido predominando decisões 

unilaterais de nações ricas. A sustentabilidade não constituiu a preocupação central.” A 

justificativa se encontra no fato de os interesses econômicos se sobreporem a 

necessidade de desenvolvimento econômico sustentável. Tanto assim o é que, as 

discussões em torno do uso de energias alternativas em substituição ao petróleo foram 

boicotadas pelos países economicamente potentes. Até então, o caminho para mudanças 

de paradigmas para que haja uma tutela global e igualitária ao meio ambiente se mostra 

tortuoso. 

Em junho de 2012, no Rio de Janeiro, acontece mais uma Conferência 

promovida pela ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20). Os temas centrais discutidos no encontro foram: a economia 

verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.   Beatriz de Souza Costa 

(2013,p. 42) ensina que “a Conferência teve como principal objetivo a implementação 

do desenvolvimento sustentável, renovando os compromissos assumidos em 1992.” 

Dentre os compromissos renovados, ela cita: 
 

1-Tornar  a economia mais verde, ou seja; aprendendo e partilhando 
informações internacionais. 2- Lidar globalmente com a sustentabilidade. 
Neste item, inclui a adesão de todos os paises em fóruns internacionais. 3- 
Procurar fortalecer o Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA). 4- Esclarecer os objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Quanto a este ítem, os paises chegaram a conclusão de que há a necessidade 
de açoes orientadas , concisas, de fácil compreensão e que sejam de natureza 
global e universalmente aplicáveis a todos os paises. (COSTA, 2013, p. 43) 

  

A Convenção Internacional Rio + 20 culminou no relatório intititulado “O 

Futuro que Queremos” do qual é possivel extrair uma preocupação mundial com a 

inclusão social e com a redução da desigualdade entre os seres humanos. Perdura a 

necessidade de um desenvolvimento sustentável com abordagens holísticas e 

integradoras, tendo em vista a harmonia entre o ser humano e a natureza. Tripolli (2013, 

p 23) ressalta que “a  erradicação da pobreza é o maior desafio atual do planeta. Os 

objetivos fundamentais do desenvolvimento sustentável são o crescimento econômico 

justo e inclusivo, a redução das desigualdades, e a elevação dos padrões de vida.” 
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Partindo-se da premissa avençada pelo autor supra citado, o ideal de um  

desenvolvimento sustentável não passará de  uma utopia, pois enquanto a visão 

capitalista do lucro imperar a pobreza não será erradicada. 

 

 2.2 Tutela ambiental no Brasil: Breve Análise 

 

O primeiro marco legislativo no Brasil, fundado na premissa de que o meio 

ambiente pertence à coletividade, é a Lei 6938/81 que define a Política Nacional do 

Meio Ambiente, entendendo-o como patrimônio coletivo, seu principal objetivo é a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Através 

dela, foram asseguradas no Brasil as condições necessárias ao desenvolvimento 

sócioeconômico aliado à proteção da dignidade da vida humana. 

Posteriormente, em 1988, a Constituição da República Federal brasileira vem  

conferir ao meio ambiente o caráter de direito essencial à qualidade de vida, imputando 

tanto ao poder público quanto à coletividade a obrigação de sua tutela de forma 

solidária.  

Abordando a tutela constitucional ao meio ambiente, prevista no artigo 225 da 

Constituição da República de 1988, Beatriz Souza Costa (2009, p. 31) destaca que “de 

forma inédita, a Constituição brasileira considera os bens ambientais não dissociados 

um dos outros, mas, pelo contrario, interligados, o que leva a uma proteção mais 

eficiente e rigorosa.”  Vejamos o dispositivo legal: “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” (BRASIL, 1988). Percebe-se que, 

muito além de tutelar o meio ambiente nos dias atuais, a  amplitude do dever de 

preservação determinado pela Constituição Federal, objetiva garantí-lo também às 

gerações futuras. Almeja-se a implementação de um ambiente equilibrado capaz de 

assegurar tanto a sobrevivência quanto o desenvolvimento econômico. É uma 

determinação segura na tentativa de se perfazer o almejado ideal de desenvolvimento 

sustentável.  

Assegurando a garantia de tutela, a Constituição brasileira de 1988 confere ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado o status de direito fundamental. A afirmação 

retro advém da combinação do artigo 225 da Carta Magna com o art. 5º, § 2º do mesmo 

diploma legal. É que, mesmo esse dispositivo não se encontrando enumerado 
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especificamente no rol do artigo 5º da Constituição, este não é taxativo e admite 

ampliação.  
O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – 
constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 
processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um 
poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, 
num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade. (MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, 
julgamento em 30-10-1995, Plenário, DJ de17-11-1995.) 

 

Rodrigo Silva (2012, p. 68) informa que “a Constituição da República 

Federativa do Brasil apresenta expressamente o respeito ao meio ambiente e sua relação 

com o desenvolvimento econômico, que deve ser feito de forma sustentável”. Essa 

relação pode ser extraída do artigo 170 que preceitua: 

 
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 – a 
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; [...] (BRASIL, 1988) 
 

 A defesa do meio ambiente é erigida na Constituição a um princípio que deve 

guiar a utilização dos recursos naturais. Tanto que, no advento de impactos, será 

admitido o tratamento diferenciado àquele que o causou. Assim, a preocupação 

ambiental no Direito brasileiro refletida em âmbito constitucional muda a interpretação 

das leis que passam a ser lidas tambem nesse âmbito, como por exemplo, o Código de 

Mineração de 1967. 

Percebe-se que a atividade de extração de areia natural em cursos de água se faz 

presente no Brasil desde a época da colonização. A atividade industrial extrativa na 

época imperial era voltada ao mercado interno. Na atualidade, a areia é classificada 

como agregado para construção civil. Esse mineral natural saiu da utilização 

insignificante a importante representante do potente mercado de construção civil.  

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=22164&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Atualmente, a areia está intimamente ligada à qualidade de vida do ser humano e atua 

como importante fator de desenvolvimento social.   

Diante de tamanha aplicabilidade comercial e de baixo valor unitário, a atividade 

de extração de areia natural é vultuosa. A consequência é que advêm dessa atividade 

impactos negativos capazes de colocar em risco o equilibrio do meio ambiente. Assim, é 

imperiosa a necessidade de uma tutela ambiental que tenha a sustentabilidade como 

arrimo. 

A lógica da tutela ambiental adveio de constatações internacionais no sentido de 

que a utilização irracional e desenfreada dos recursos naturais coloca em risco a 

manutenção da vida no planeta Terra. Após essa constatação, acontecem encontros 

internacionais objetivando criar de forma holística, mecanismos e normas internacionais 

capazes de entrelaçar o desenvolvimento econômico e a proteção aos recursos naturais. 

Há uma preocupação em âmbito internacional de se implementar a sustentabilidade 

como fator de equilibrio entre  o ser humano e o meio ambiente, pois aquele não existe 

sem este. 
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3 TUTELA PRINCIPIOLÓGICA DO MEIO AMBIENTE APLICADA NA 

MINERAÇÃO 

 

A extração mineral é uma das atividades econômicas mais antigas no mundo. 

Ela está intimamente ligada ao desenvolvimento econômico e social de um país. Lado 

outro, é uma atividade fruto do meio ambiente e que produz impactos ambientais 

prejudiciais para a humanidade. Por tal razão, merece a análise de um bloco de 

princípios que sejam mandamentos nucleares do advento de uma equânime relação 

entre a atividade econômica e a tutela ambiental para assim, se propiciar o alcance do 

desenvolvimento sustentável. Isto porque, segundo Ronald Dworkin (2005, p. 230):  

 

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais.  
 

Ratificando a importância dos princípios, o doutrinador Celso Antonio 

Bandeira de Melo (1999, p. 408) assevera que “princípio é por definição o mandamento 

nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que irradia 

sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência.”  

A análise dos princípios fundamentais de qualquer sistema jurídico, de 

qualquer ramo do Direito, tem, acima de tudo, indiscutível relevância prática, qual seja 

permitir a visualização global do sistema para melhor aplicação concreta de suas 

normas.  

Assim, para uma melhor aplicação das normas da extração mineral, será 

analisada a doutrina pátria, bem como a jurisprudência para assim, poder relacionar os 

princípios que melhor auxiliam na sustentabilidade da atividade econômica da extração 

de areia em rios. Para tanto, iniciaremos a abordagem com o entendimento de noções 

gerais quanto à mineração para posteriormente, citar os princípios de desenvolvimento 

econômico e do Direito Ambiental aplicáveis na tutela ambiental.  

Na dicção de William Freire (2010, p. 62), “a mineração é a atividade que tem 

por objeto pesquisar, descobrir e transformar os recursos minerais em benefícios 

econômicos e sociais.” De um modo genérico, a mineração consiste na extração de 

minerais existentes nas rochas e no solo. Trata-se de uma atividade de natureza 
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fundamentalmente econômica que também é descrita, como indústria extrativa mineral 

ou indústria de produtos minerais. 

A mineração possui peculiaridades que a distinguem das demais atividades 

econômicas. Dentre as características que conferem à atividade da mineração atributos 

especiais, é possível citar a rigidez locacional. É que o empreendedor não escolhe o 

local onde praticará a atividade mineradora, pois o recurso mineral só pode ser 

extraído do local em que a natureza o alocou. 

 É possível citar também que mineração pode ser considerada de utilidade 

pública porque auxilia a União na relevante função de transformação dos recursos 

minerais em benefícios econômicos e sociais. Reafirmando o fito de utilidade Pública, 

William Freire (2010, p. 65) afirma que: 

  
A mineração é uma atividade de utilidade pública e como tal deve ser 
reconhecida, pois é inimaginável a vida 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.  
 

O fato de possuir características peculiares impõe uma exegese especial na 

aplicação do Direito Minerário. William Freire (2010, p. 65) observa que os princípios 

que guiam a aplicação do Direito Minerário são os seguintes: 

 
 a) Princípio do uso prioritário; b) Princípio do desenvolvimento no interesse 
nacional; c) Princípio da busca do fomento da mineração; d) Princípio do 
interesse público na transformação do recurso mineral em riqueza; e) 
Princípio da dualidade e prioridade; f) Princípio da compatibilização da 
exploração mineral com os direitos do superficiário; g) Princípio da 
compatibilização da atividade mineral com desenvolvimento socioambiental.  
 

Assim, passemos à análise dos princípios da atividade da mineração capazes de 

traduzir a exploração mineral sustentável aliada a fator de desenvolvimento 

econômico.  

 

3.1  Princípios da mineração - Atividade econômica  

 

Bruno Matos e Silva (2010, p7) conceitua a atividade econômica como 

“qualquer atividade produtora de riqueza, que se opera por meio da transformação de 

produtos já existentes para criação de produtos novos para obtenção de vantagem 
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econômica. A extração de areia natural é uma atividade econômica. A areia extraída 

passa por transformações para dar origem ao concreto, a argamassa, aos tijolos, dentre 

tantas outras transformações. Por este motivo está atrelada aos princípios da atividade 

econômica, que serão analisados abaixo; 

 

a)  Principio do Desenvolvimento da Mineração no Interesse Nacional 

 

O princípio do desenvolvimento da mineração no interesse nacional está 

disposto em texto constitucional. A Constituição Federal estabelece, no artigo 176, que 

“a pesquisa e lavra de recursos minerais dar-se-ão no interesse nacional”. (BRASIL, 

1988) 

O interesse nacional costuma ser identificado com os chamados objetivos 

nacionais permanentes. Estes podem ser representados resumidamente pelos seguintes 

elementos: defesa da independência nacional; soberania na tomada de decisões 

estratégicas; garantia de aprovisionamentos essenciais à economia nacional, dentre eles; 

a energia, segurança alimentar, a preservação do território em face de intrusões 

estrangeiras, a cooperação com os demais membros da comunidade internacional na 

manutenção de um ambiente de paz, da segurança e da estabilidade com vistas ao 

desenvolvimento econômico e social a preservação dos direitos humanos e manutenção 

do sistema democrático no contexto regional e mundial.  

O interesse nacional se consubstancia na necessidade de a União aferir se 

existe um real interesse em explorar aquele bem mineral, em uma determinada época, 

na busca da conversão dessa exploração em benefícios econômicos e sociais por 

intermédio de uma política minerária coerente com as demandas econômicas, sociais e 

ambientais, ou seja, satisfazer as demandas da coletividade brasileira da melhor forma 

possível. William Freire (2010) informa que incumbe ao Estado o dever de viabilizar a 

mineração como meio de desenvolvimento econômico social.  

Utilizando-se uma interpretação teleológica, é possível afirmar que o legislador 

constitucional garantiu a propriedade dos recursos minerais à população brasileira 

representada pela União. É pelo povo brasileiro que a União deve fomentar a utilização 

de recursos minerais na busca do desenvolvimento econômico. Não um 

desenvolvimento econômico a qualquer preço, mas um desenvolvimento econômico 

que resguarde a qualidade de vida da sociedade e o meio ambiente. 
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A extração de areia é uma atividade que se desenvolve no interesse nacional 

porque é intimamente ligada ao crescimento econômico e o próprio desenvolvimento 

social. Tanto que podemos ver o resultado dessa atividade econômica nas casas, escolas, 

hospitais e obras de infraestrutura onde ela está representada pelos produtos utilizados 

na construção civil, tais quais tijolos, pisos e revestimentos. 

 Fazendo prevalecer o interesse nacional, em um caso concreto, em Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, assim já decidiu: 

 

APELAÇÃO CIVEL AC 10246 RS 96.04.10246-0 (TRF-4) 
Data de publicação: 19/05/1999 
Ementa: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -
 EXTRAÇÃO DE AREIA DO LEITO DO RIO JACUÍ - NEGATIVA 
DE AUTORIZAÇÃO PELO DNPM, BASEADO EM PARECER DA 
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL, SEGUNDO 
O QUAL TAL ATIVIDADE CAUSARIA DANOS AO PARQUE 
ECOLÓGICO DELTA DO JACUÍ -LEGITIMIDADE DO ATO 
ADMINISTRATIVO.  
1. A exploração de areia do leito do rio constitui atividade de lavra de 
recursos minerais que são propriedade da União, dependendo de 
sua autorização ou concessão, subordinada ao interesse nacional (ART- 176 
da Constituição de 1988). Sendo do interesse nacional a preservação de um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é definido como direito de 
todos e bem de uso comum do povo (ART- 225 da Constituição), é legítimo 
o ato da Administração que nega autorização para tal atividade. 2. Não 
comprovado que aquela atividade não produziria danos ecológicos, prevalece 
a presunção de legitimidade do ato administrativo que a impossibilitou, 
fazendo ausente o fumus boni iuris e improcedente a ação cautelar. 3. 
Apelação desprovida. (BRASIL, 1999)4 
 

  
 

A atividade de extração de areia não pode colidir com a manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. No caso do julgado supra a atividade foi 

interrompida pelo poder judiciário porque considerada potencialmente lesiva e por 

representar ameaças de danos ao meio-ambiente, logo, incompatível com o interesse 

nacional. Assim sendo, a atividade escapa à sustentabilidade, pois, o recurso natural 

água e o recurso natural areia não são mantidos em sua capacidade de regeneração 

fazendo-se permanecer para gerações futuras. 

 

 
                                                

4 APELAÇÃO CIVEL AC 10246 RS 96.04.10246-0 (TRF-4) ANTONIO ALBINO RAMOS DE 
OLIVEIRA 

 

http://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1107192/apelacao-civel-ac-10246
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b)  Princípio da Predominância do Interesse Público Sobre o Privado 

 

 O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado pode ser 

entendido no sentido de que sempre que houver conflito entre um interesse particular e 

um interesse público coletivo, deve prevalecer o interesse público. Este é um princípio 

geral do Direito inerente a qualquer sociedade, e também condição de sua existência. 

Definindo o principio, William Freire (2010, p. 67) ensina que: 

 
 O interesse público constitui-se no interesse do todo, do conjunto social, o 
que significa que o indivíduo deve ser visualizado como integrante da 
sociedade, não podendo seus direitos particulares, em regra, serem 
sobrelevados em detrimento dos direitos da coletividade. Assim, as 
atividades administrativas devem ser desenvolvidas pelo Estado para 
benefício de todos, sob pena de desvio de finalidade, o que configuraria um 
vício do ato administrativo. 
 

Importante esclarecer que, quando mencionado o interesse público no princípio 

supra, não se aludiu ao Direito do ente estatal, da pessoa jurídica do Estado. Conforme 

se verifica da citação doutrinária, a prevalência recai sobre os interesses da coletividade 

em detrimento do interesse individual. Consubstanciando o principio, a Constituição 

brasileira em vigor, conferiu à União a propriedade dos recursos minerais. Assim o 

fazendo, garantiu a propriedade a toda coletividade.  

Considerando que os recursos minerais são de propriedade da coletividade, é 

imperioso o questionamento quanto à situação jurídica do proprietário do solo onde se 

encontra alocado o recurso mineral. É que, em razão da rigidez locacional, o 

empreendedor não pode escolher livremente o local onde exercer a atividade 

mineradora. O recurso mineral deve ser lavrado onde a natureza o colocou.  

A resposta está estampada no artigo 176, § 2° da Constituição brasileira 

(BRASIL, 1988) que preceitua: “É assegurada a participação ao proprietário do solo nos 

resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.” 

 Nem sempre o interesse público prevaleceu sobre o privado. Nos idos de 1934, 

a propriedade das riquezas minerais pertencia aos proprietários do solo. Era o chamado 

regime de acessão. A experiência foi desfavorável para o desenvolvimento da nação, 

pois o proprietário da terra simplesmente podia não a explorar ou mesmo não permitir 

que outrem explorasse as riquezas minerais existentes em seu domínio.  

Com o advento do Código Minerário, em 1934, e a Constituição do mesmo 

ano, cessou o regime de acessão. Situação que se propalou no tempo, pois atualmente, o 
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superficiário deve ceder ao interesse maior da mineração porque assim determina a 

Constituição, o Código de Mineração e o princípio da predominância do interesse 

público sobre o privado. 

In casu não há que se falar em prejuízos para o superficiário, que receberá 

indenização pelos prejuízos que vier a sofrer, além de perceber participação nos 

resultados da lavra. (DRUMOND, 2011). A participação avençada encontra previsão no 

disposto no parágrafo 2º do artigo 176 da CRFB/88 e foi regulamentada pela Lei 

8.901/94. Nesta, estipularam que a participação do proprietário do solo nos resultados 

da lavra será o pagamento mensal de 50% (cinquenta por cento) do valor devido aos 

Estados, Distrito Federal, Municípios. O valor de percentual de compensação variará de 

acordo com as classes de substâncias minerais.  

Vejamos o Julgado um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste 

sentido: 

 
Ementa: Apelação Cível - Ação de instituição de servidão - sentença de 
extinção sem resolução do mérito - ausência de documentos indispensáveis - 
licença ambiental e discriminação da área - requisitos preenchidos - falta de 
interesse de agir afastada - sentença anulada.  
 
A concessão de lavra mineraria insere-se no âmbito de competência do poder 
executivo, através de seus órgãos, sendo a atividade regulamentada por um 
conjunto normativo que impõe limitações e obrigações ao cessionário no 
desempenho de suas atividades, cabendo ao judiciário dentro de sua esfera de 
atuação, analisar os aspectos normativos, inclusive a validade do ato 
administrativo discricionário. Comprovado que o imóvel objeto da ação está 
totalmente situado dentro da área proposta para servidão, bem como que o 
empreendimento possui licença ambiental para instalação e operação, é de 
reconhecer o interesse de agir para propor a ação. (MINAS GERAIS, 2013) 5 
 

Para fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse privado, o Poder 

Judiciário pode e deve intervir. Cabe a este, dentro da sua esfera de atuação, analisar os 

aspectos normativos e de validade apontadores da legalidade da atividade mineradora 

para admitir ou negar a implantação da atividade. 

No caso supra, como o empreendimento possuía a licença Ambiental para 

instalação e operação da atividade, o Poder Judiciário não encontrou óbice fazendo 

prevalecer o interesse publico sobre o interesse privado.  
                                                
5 TJ-MG - Apelação Cível AC 10470090601951009 MG TJ-MG, Relator Estevão Lucchesi, 

Publicação em 03/05/2013). 
 

http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115484732/apelacao-civel-ac-10470090601951009-mg
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115484732/apelacao-civel-ac-10470090601951009-mg
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c) Princípio da Dualidade/Prioridade  

 

O princípio da dualidade parte da separação entre o direito de propriedade do 

solo e do subsolo para o aproveitamento dos recursos minerais. Na Constituição em 

vigência e no Código de Mineração de 1943, essa dualidade ficou clara, pois fora 

determinado que o superficiário tem o dever de ceder ao interesse maior da mineração. 

É que o interesse público foi reconhecido, atribuindo-se ao Estado a propriedade dos 

recursos minerais, independente de sua disposição na superfície ou no subsolo.  

Já o princípio da prioridade garante a concessão do direito de pesquisa e futura 

exploração àquele que primeiro se habilitar e preencher todos os requisitos exigidos 

pela administração pública para concessão de outorga mineral em determinada área. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de Mandado de 

Segurança, assim decidiu: 
STJ. Mandado de segurança. Sociedade. Empresa preterida em licença de 
pesquisa mineral. Firma individual, detentora do direito de prioridade, 
transformada em sociedade por quotas e beneficiada pelo alvará. Sucessão 
comercial. Cessão da prioridade pela firma individual à empresa preterida. 
Invalidade. Segurança denegada. Dec.-lei 227/1967, arts. 11 e 22, I.), art. 18. 
(Amplas considerações doutrinárias) 

Aplicação do Código de Mineração, art. 22 à transferência do direito de 
prioridade. Segurança denegada. (BRASIL, 1919) 

 

Aquele que primeiro licenciar a pesquisa mineral terá prioridade na exploração 

do recurso. É que, o direito de prioridade tem por objetivo promover um maior 

conhecimento geológico à medida que facilita a pesquisa e permite aos investidores a 

garantia de direitos se a mesma for exitosa. Todavia este privilégio pode representar um 

retrocesso haja vista o fato acabar afastando a possibilidade do exercício da atividade 

exploratória daquele que possui melhor aporte econômico e, potencial para implantar 

técnicas de extração que impõem menores impactos ao meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legjur.com/legislacao/htm/dcl_00000271966
http://www.legjur.com/legislacao/htm/dec_00037081919
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3.2 Princípios do Direito Ambiental 

 

A definição de meio Ambiente advém da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, a lei n. 6.938/81, que em seu artigo 3º, inciso I, assim o conceitua: “Para os 

fins previstos nesta Lei, entende-se por meio ambiente, 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) 

Nesse contexto, o Direito Ambiental pode ser considerado como um ramo do 

direito que objetiva disciplinar a relação entre o ser humano e o meio ambiente. Para 

tanto, se utilizam de regras e princípios para tutelar este patrimônio que é de uso 

comum. Romeu Thomé (2014, p. 57) ensina que “o Direito Ambiental obedece a 

princípios específicos de proteção ambiental, pois de outra forma, dificilmente obteria 

eficácia na proteção do meio ambiente”. Quanto às funções dos princípios, o autor 

enumera “que eles exercem primazia formal e material sobre as regras jurídicas, 

impondo padrões e limites à ordem jurídica vigente”. 

 Dentre os princípios do Direito Ambiental, é possível citar os da Precaução e 

Prevenção, do poluidor e do usuário pagador, do desenvolvimento sustentável, da 

função socioambiental da propriedade, da vedação do retrocesso ecológico, da 

informação, dentre outros. Todavia, neste estudo, só serão abordados os princípios que 

podem ser direcionados e aplicados na atividade da mineração. Vejamos: 

 

a) Função Social e Ambiental da Propriedade 

 

A função social da propriedade foi reconhecida expressamente pela 

Constituição de 1988, nos arts. 5º, inc. XXIII, 170, inc. III e 186, inc. II. Quando se diz 

que a propriedade privada tem uma função social, na verdade, está se afirmando que, ao 

proprietário, se impõe o dever de exercer o seu direito de propriedade, contudo é o 

cumprimento da função social que o legitimará ao exercício deste direito. 

É que, quando se estende o alcance do princípio da função social à propriedade 

mineral, abandona-se o conceito individualista de satisfação de interesse privado para 

voltar-se ao atendimento do interesse coletivo. A transformação de riqueza potencial, 

em efetiva, deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio que conduz ao bem 

estar social. Assim, a propriedade só cumprirá sua função social quando for utilizada de 

uma forma que tanto a coletividade quanto o meio ambiente sejam beneficiados.  
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b) Princípio da Prevenção 

O princípio da prevenção é muito semelhante ao Princípio da Precaução, mas 

com este não se confunde. Sua aplicação se dá nos casos em que os impactos ambientais 

já são conhecidos, restando certo a obrigatoriedade do licenciamento ambiental e do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Nesse sentido, observando a necessidade de agir 

antecipadamente para se evitar o dano ambiental, Paulo Afonso Leme Machado (2013, 

p. 179) organiza em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção:  

1º) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, 
quanto à conservação da natureza e identificação das fontes contaminantes 
das águas do mar, quanto ao controle da poluição; 2º) identificação e 
inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa ecológico; 3º) 
planejamentos ambiental e econômico integrados; 4º) ordenamento territorial 
ambiental para a valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; e 5º) 
Estudo de Impacto Ambiental 

Constata-se, portanto, que a noção de prevenção diz respeito ao conhecimento 

antecipado dos danos que podem ser causados ao meio ambiente em determinada 

situação e a realização de providências para evitá-los. Já se verifica um nexo de 

causalidade cientificamente demonstrável entre uma ação e a concretização de prejuízos 

ao meio ambiente. Ou seja: uma vez consumada uma degradação ao meio ambiente, a 

sua reparação é sempre incerta e, quando possível, excessivamente custosa. Daí a 

necessidade de atuação preventiva para que se consiga evitar os danos ambientais. 

(FREIRE, 2010, p 52). 

O princípio da prevenção decorre, também, do fato de que as gerações atuais 

devam transmitir o "patrimônio" ambiental às gerações que nos sucederem, objetivo 

provavelmente inatingível sem uma maior preocupação com a prevenção. 

Encontram-se, no sistema normativo brasileiro, alguns instrumentos de tutela 

ambiental, decorrentes do princípio em estudo; como determinação de o exercício da 

atividade ser precedido de licenciamento ambiental e respectivo estudo prévio de 

impacto ambiental. Há, também, o zoneamento administrativo, tombamento e as 

sanções administrativas.  

Especialmente nesta hipótese de sanções administrativas, o Direito Ambiental, 

ramo do Direito Público, permite ao Estado impor multas ao poluidor que objetivam 

inibir futuras agressões ao meio ambiente. Conforme ressalva Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo, (2005, p. 74): 
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Não se quer com isso inviabilizar a atividade econômica, mas tão somente 
excluir do mercado o poluidor que ainda não constatou que os recursos 
ambientais são escassos, que não pertencem a uma ou algumas pessoas e que 
sua utilização encontra-se limitada na utilização do próximo, porquanto o 
bem ambiental é um bem de uso comum do povo.  
 

Constata-se, portanto, que a noção de prevenção diz respeito ao conhecimento 

antecipado dos sérios danos que podem ser causados ao bem ambiental em determinada 

situação e a realização de providências para evitá-los. Já se verifica um nexo de 

causalidade cientificamente demonstrável entre uma ação e a concretização de prejuízos 

ao meio ambiente. 

Vejamos a aplicação do princípio da prevenção pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: 
AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATIVIDADE DE 
MINERAÇÃO - APARENTE AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL - PRAZO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
DE FUNCIONAMENTO EXPIRADO - PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E 
DA PRECAUÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS 
PRESENTES - DEFERIMENTO.. (AgRg na MC 8810 / AL - Relator (a) 
Ministra DENISE ARRUDA - PRIMEIRA TURMA - j. 28/09/2004 - Data 
da Publicação/Fonte: DJ 22/11/2004 p. 264). - Inexiste, no controle difuso de 
constitucionalidade, qualquer óbice a que o órgão judicial aprecie a questão 
da constitucionalidade de determinado ato normativo em sede de um caso 
concreto. - "Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todo e qualquer 
empreendimento que implique em intervenção ao meio ambiente, (...), deve 
ser precedido de estudo de impacto ambiental, de maior ou menor 
complexidade dependendo da natureza e peculiaridades da atividade a ser 
desempenhada, bem como autorização/licença do órgão ambiental 
competente." (Agravo de Instrumento Cv 1.0040.12.013468-5/001, Relator 
(a): Des.(a) Versiani Penna , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
0/06/2013, publicação da sumula em 28/06/2013) - Preliminares rejeitadas. - 
Recurso não provido. (MINAS GERAIS, 2013)6 

 
Através do julgado supra o Tribunal de Justiça mineiro consagrou o princípio 

citado ao determinar a necessidade de um estudo prévio de impactos ambientais 

precedendo o exercício da atividade mineradora. Toda atividade que implique em 

intervenção no meio ambiente deve de antemão conhecer os impactos dela advindos e 

ser subsidiada por uma licença ambiental, pois a prevenção não é estática, tem-se que 

estar realizando atualizações e reavaliações, para que se possa influênciar na elaboração 

de novas políticas ambientais.  
                                                
6 (TJ-MG - AI: 10024102440732001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

17/10/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013). 
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c)  Princípio da Sustentabilidade Ambiental  

 

Atualmente, muito se discute sobre sustentabilidade. Esse termo acompanha a 

publicidade de empresas e os produtos por ela fabricados recebem esta alcunha. Uma 

boa estratégia para se manter um negócio competitivo no século XXI.  Isto porque o ser 

humano se utilizou dos recursos do meio ambiente em prol do desenvolvimento 

econômico de uma forma voraz e descuidada, verdadeiramente insustentável. Por 

consequência, uma avalanche de desastrosos efeitos tem acometido o planeta Terra, 

como a escassez hídrica e o desaparecimento de espécies da fauna e da flora. A 

manutenção do equilíbrio entre o uso racional de recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico conduz à sustentabilidade, um anseio global. 

Embora se falar em sustentabilidade esteja em voga, o termo “sustentável” não 

é tão atual. Segundo Leonardo Boff (2015, p. 33) “o termo sustentabilidade existe há 

mais de 400 anos. Na Alemanha, em 1560, irrompeu pela primeira vez a preocupação 

com o uso racional das florestas, de forma que estas pudessem se regenerar e se manter 

permanentemente.” A justificativa para preocupação é o fato de que naquela época, a 

madeira era um dos principais materiais de construção utilizado tanto nas casas quanto 

na fabricação de móveis. Leonardo Boff ensina que (2015, p. 33), foi em 1713, com o 

capitão Hans Carl Von Carlowis, que a palavra sustentabilidade se transformou num 

conceito estratégico: 

 
Haviam se criado fornos de mineração que demandavam muito carvão 
vegetal extraído da Madeira. Florestas eram abatidas para atender esta nova 
frente do progresso. Foi então que tarlowis escreveu um verdadeiro tratado 
sobre a sustentabilidade das florestas. Propunha enfaticamente o uso 
sustentável da Madeira. Seu lema era: “devemos tratar a Madeira com 
cuidado, caso contrário,  acabará o negócio e cessará o lucro. Corte apenas a 
quantidade de lenha que a floresta é capaz de suportar e que permite a 
continuidade do seu crescimento.”  
 

A necessidade de cuidado e moderação para com o uso dos recursos naturais 

possui um antigo alerta. Interessante notar que, desde 1713, já se fazia a ligação entre a 

quantidade de madeira extraída e o advento do lucro, mas muito mais, da essencialidade 

de se manter este para também manter aquele.  

 Assim, a sustentabilidade enquanto princípio vem nortear a edição de normas 

no sentido de que deve haver a compatibilização entre o desenvolvimento econômico e 
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o uso racional dos recursos naturais. O princípio da sustentabilidade culmina na 

efetivação do desenvolvimento sustentável por meio de práticas que atuem no sentido 

de minimizar os efeitos degradantes causados a natureza. Sua observância é de 

fundamental importância, pois só por intermédio do desenvolvimento da 

sustentabilidade é que haverá a criação de novas técnicas de produção e conservação, o 

que, por si só já culmina em melhorias das condições ambientais, pois uma produção 

eficiente causa menos danos ao meio ambiente. Leonardo Boff (2015, p. 107) define 

sustentabilidade afirmando que: 

 
É toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, 
físico químicas que sustentam todos os seres, especialmente a terra viva, a 
comunidade de vida, a sociedade e a vida humana, visando sua continuidade 
e ainda atender as necessidades da geração presente e das futures, de tal 
forma que os bens e services naturais sejam mantidos e enriquecidos na sua 
capacidade de regeneração, reprodução e coevolução.  
 

A materialização deste princípio se dá através da licença ambiental, que tem 

por objetivo não impedir a atividade produtiva, mas sim criar condições para que 

através do licenciamento, medidas propulsoras da sustentabilidade sejam alcançadas.  

 
O ato de licença ambiental é administrativo e vinculado aos resultados dos 
estudos ambientais. (Equação Freire = impactos negativos + medidas 
mitigadoras + compensações ambientais + ganhos ambientais). Caso os 
estudos ambientais, com toda tecnologia disponível, concluírem que o 
empreendimento não é ambientalmente sustentável, nenhuma autoridade no 
mundo poderá outorgar a licença ambiental. (FREIRE, 2010 p. 110). 

 

Assim, não havendo indicadores equacionais de equilíbrio entre a atividade de 

exploração mineral e a proteção ao meio ambiente, este preponderará. A Constituição 

brasileira de 1988 estabelece no artigo 170, IV de forma inequívoca, a necessidade de 

harmonização entre atividade econômica e preservação ambiental. 

 
Art. 170 da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos vida 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. (BRASIL, 1988) 
 

 
No contexto de corporações mineiras, o desenvolvimento sustentável requer a 

adoção das melhores práticas ambientais e socioeconômicas. Para que uma mina 
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contribua para o desenvolvimento sustentável, ela deve abandonar práticas de gestão 

ambiental e adotar uma postura preventiva e proativa. Social, econômica e eticamente, a 

mina deve identificar todas as partes potencialmente impactadas por suas operações e 

lidar explicitamente com a situação de cada uma delas. Deve empregar residentes, 

prover trabalho e serviços de treinamento, além de auxiliar financeiramente os 

principais projetos da comunidade (ENRIQUEZ, 2008, p. 27).   

 

Certo é que o Direito Minerário possui peculiaridades que exigem a aplicação de 

princípios que só a ele sejam atinentes em razão dos impactos produzidos ao Meio 

Ambiente, mas que acabam por refletir no Direito Ambiental como um todo. Não é 

possível o desenvolvimento econômico de um país sem a utilização dos recursos 

minerais. Assim sendo, a exploração destes recursos requer grande cautela, pois são 

recursos considerados finitos.  

A Constituição Federal brasileira e as legislações minerarias buscaram equalizar 

a necessidade do desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente através da 

criação de mecanismos que propiciem a garantia das gerações futuras quanto à 

existência de recursos minerais.  

A atividade mineradora é de suma importância para o desenvolvimento social, 

mas o desenvolvimento social não pode culminar com o exaurimento de recursos 

minerais. Considerando o fato de que a exploração de recursos minerais é essencial para 

o desenvolvimento do Brasil, consolidou-se o entendimento no sentido de que todos os 

recursos minerarios são de titularidade comum. Assim o sendo, o interesse geral deve 

sempre prevalecer sobre o interesse privado, propiciando o desenvolvimento 

sustentável.  
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4 DIREITO – DEFINIÇÕES E NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS À 

ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA 

 

Comumente as terminologias mineração e extração são utilizadas para designar 

a atividade de extração de areia. Por este motivo, iniciaremos este capitulo verificando a 

adequação léxica dos termos. 

 

4.1 Mineração ou Extração de Areia  

 

Qualquer atividade, seja ela agrícola, industrial, metalúrgica, química, ou da 

construção civil,  utiliza os minerais e seus derivados. Os fertilizantes, os metais e suas 

ligas, o cimento, a cerâmica, aos vidros, todos são produzidos a partir de matéria prima 

mineral. Esses recursos estão dispostos pela natureza e, para que sejam utilizados, 

precisam ser extraídos através da intervenção humana. Este ato de extrair o recurso 

mineral da natureza recebe o nome de mineração. 

Segundo definição de Willian Freire (2010, p. 82) 

 
Mineração é uma palavra que deriva do latim medieval - mineralis - relativo 
a mina e a minerais. Da ação de cavar minas criou-se o verbo "minar" e, em 
conseqüência da prática de se escavar fossos em torno das fortalezas, durante 
as batalhas, com a finalidade de fazê-las ruir, adotou-se a palavra "mina" para 
designar explosivos militares. A associação das duas atividades deu origem 
ao termo mineração.  

 
A mineração é uma das mais antigas atividades produtivas. Tanto o é que na 

historia da  evolução da humanidade,  as eras foram representadas  por minerais; como 

idade da pedra  lascada, da pedra polida e idade dos metais. 

François de Freitas Carvalho et al (2009, p. 5) assim define o termo mineração  

“de um modo genérico, pode-se definir mineração como a extração de minerais 

existentes nas rochas e/ou no solo”. A mineração é uma atividade de cunho econômico, 

motivo pelo qual também recebe a nomenclatura de indústria extrativa mineral ou 

indústria de produtos minerais.  

A classificação internacional adotada pela ONU, assim define a mineração; 

 
Mineração é a extração, elaboração e beneficiamento de minerais que se 
encontram em estado natural: sólido, como o carvão e outros; líquido, como 
o petróleo bruto; e gasoso, como o gás natural. Nesta acepção mais 
abrangente, inclui a exploração das minas subterrâneas e de superfície (ditas 
a céu aberto), as pedreiras e os poços, incluindo-se aí todas as atividades 
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complementares para preparar e beneficiar minérios em geral, na condição de 
torná-los comercializáveis, sem provocar alteração, em caráter irreversível, 
na sua condição primária. (CARVALHO et al, 2009, p. 5) 
 

Mineração é um termo genérico e abrangente que comporta todas as etapas da 

atividade mineradora. Desde a extração do recurso mineral até o seu beneficiamento, o 

que torna-o economicamente explorável. Diante deste contexto, é possivel afirmar que o 

termo “extração” está compreendido no termo mineração, haja vista tratar-se apenas de 

uma etapa da atividade mineradora. 

Registre-se  que a natureza é repleta de recursos minerais passíveis de 

aproveitamento econômico. Dentre esses recursos, está a a areia. Esta é comumente 

utilizada e aproveitada em inúmeras aplicações industriais; como nas produções de 

vidro, cerâmica e siderurgia. O fato de comportar múltiplas funções implica na 

necessidade de se extrair em maior quantidade. Este fator denota a necessidade de um 

olhar técnico científico quanto aos meios de extração deste recurso valioso. 

 

4.2 Aspectos Normativos Federais 

 

Ainda vigente no Brasil o Código de Mineração de 1967 é o principal 

regulamento da atividade, mas como fora recepcionado pela Constituição de 1988, sob 

o vértice desta é que deve ser interpretado. Dentre os regimes de aproveitamento das 

substâncias minerais dispostos naquela Lei ainda em vigor, estão o regime de 

Concessão, Autorização, Licenciamento, Permissão e Monopolização.  

Todavia, esses antigos instrumentos de autorização e de concessão de lavra não 

estão em consonância com os atuais ditames constitucionais. Precisam ser aperfeiçoados 

para poder garantir o acesso aos bens minerais àqueles que tenham os melhores projetos 

de aproveitamento mineral e que levem em conta não só os aspectos técnicos como o 

interesse social. 

Por exemplo, o atual modelo não possui mecanismo isonômico para tratar 

situações quando há mais de um interessado por determinada região mineira disponível. 

Prevalece a prioridade daquele que chega primeiro, independente da capacidade de 

investimento e condições de tornar o empreendimento uma realidade produtiva geradora 

de emprego e renda sem abandonar as aplicações da sustentabilidade.  

O modelo de gestão mineral vigente obstaculariza os objetivos firmados na 

Carta Maior, como o de se construir uma sociedade livre, justa e solidária. O traçado 
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destes objetivos é a busca da garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da 

pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais. A legislação mineral atual não 

funciona como meio para atingir esses objetivos. Precisa ser atualizada para que seus 

ditames estejam em consonância com os ditames constitucionais. 

 

4.2.1- Da Lei 6567/78 – Disposições de Aproveitamentos Especiais 

 

A Lei 6567/78 dispõe sobre o regime especial para exploração e o 

aproveitamento de determinadas substâncias minerais, dentre elas está a areia. Esta pode 

ser aproveitada pelo regime de licenciamento ou de autorização e concessão.  No caso 

do licenciamento, a exploração fica adstrita a uma área máxima de 50 (cinquenta 

hectares). O licenciamento só pode ser concedido ao proprietário da terra ou a alguém 

que possua autorização expressa deste.  

A Resolução Conama 237/97 traz o seguinte conceito de Licenciamento 

Ambiental:  
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
(BRASIL, 1997) 
 

O licenciamento ambiental foi criado no Brasil pela Lei de Política Nacional 

do Meio Ambiente, Lei 6938/81. Esta foi recepcionada pela Constituição Federal de 

1988, que determinou a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para todas as 

atividades de significativo impacto ambiental. É ele um importante instrumento de 

gestão da Administração Pública, porque assim é exercido o necessário controle sobre 

as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Através dele, há a 

conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de modo a 

assegurar a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos físicos, socioculturais 

e econômicos. 

 Ensina José Cláudio Junqueira Ribeiro (2015), que a licença ambiental 

compreende três fases; a de licença prévia, a licença implantação e a licença Operação. 

Continua o autor ensinando que:  

 
Durante a fase de Licença prévia deverá ocorrer audiência pública, quando o 
projeto e seus estudos são discutidos com as comunidades interessadas. Na 
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fase da Licença de instalação são analisados projetos executivos de controle 
ambiental propostos nos estudos ambientais realizados, bem como eventuais 
medidas mitigatórias e compensatórias. Compreende o direito de Instalação 
do empreendimento. Na licença Operação autoriza-se a operação do 
empreendimento, após verificado o cumprimento de medidas mitigadoras e 
compensatórias. (RIBEIRO, 2015, p.10) 
 

Na licença prévia, não é concedido o direito de exploração. Nesta fase, são 

apenas feitos os estudos de concepção, ou o anteprojeto do empreendimento. Esta 

licença apenas aprova a viabilidade ambiental e estabelece as condicionantes, ou seja, 

exigências, para o desenvolvimento do projeto. 

Nesta fase, caberá ao empreendedor atender ao disposto no artigo 225, §1º, IV 

da Constituição Federal elaborando os estudos ambientais que serão entregues ao Órgão 

Ambiental para análise e posterior deferimento. No caso de uma obra de significativo 

impacto ambiental, na fase da licença prévia o responsável deve providenciar o Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

O documento técnico traz um diagnóstico ambiental, analisa os impactos e suas 

medidas compensatórias. Tais estudos são endereçados, respectivamente, para a 

Administração Pública e para a sociedade. Nele, são abordados as condições da biota, 

dos recursos ambientais, as questões paisagísticas, as questões sanitárias e o 

desenvolvimento socioeconômico da região. O seu objetivo é dar publicidade e 

transparência ao projeto. 

 José Cláudio Junqueira Ribeiro (2015, p. 11) informa que “nesta etapa, a 

vistoria por parte do órgão Ambiental é obrigatória, visando o conhecimento da 

localização pretendida e sua coerência com o diagnóstico apresentado nos estudos 

ambientais”. 

A segunda etapa é compreendida pela licença de instalação. Nesta, são 

apresentados e aprovados os projetos e autorizado o início da obra de implantação do 

projeto. Na implantação podem ser construídas estradas, cortadas árvores, construídos 

galpões, dentre outros. Esta só é concedida depois de atendidas as condições impostas 

na Licença Prévia. José Cláudio Junqueira Ribeiro (2015, p. 11) ensina que “as 

obrigações do empreendedor no tocante aos cuidados ambientais durante a execução das 

obras, bem como o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos vem dispostos na 

Licença Implantação”.  

Nesta fase, a fiscalização pelo poder público reside na verificação da existência 

da licença e na verificação da consonância com o doravante previsto. Nesta etapa, 

nenhum procedimento de operação da atividade pode ser feito. 
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Na licença de operação, é autorizado o início do funcionamento do 

empreendimento. Esta só é concedida após vistoria para se verificar se as medidas 

mitigatórias de impactos e as medidas  compensatórias foram cumpridas. 

No tocante à atividade de extração de areia, é possível concluir que é uma 

atividade de significativo impacto ambiental. É que o artigo 2°, IX da Resolução 

CONAMA 01/86, determina a existência de estudo de impacto ambiental e o respectivo 

relatório para que a atividade produtiva aconteça. Assim, a atividade de extração de 

areia deve agregar medidas de controle quanto aos danos ambientais onde se operará a 

execução do projeto de extração. 

A Lei 6938/81, além de criar e regulamentar o regime do licenciamento, 

estipulou ao órgão estadual, a competência para concedê-lo atribuindo ao federal 

competência supletiva. Dentre outras contribuições de tutela ao meio ambiente, ainda é 

possível citar a instituição de órgãos como o Sistema Nacional (Sisnama) e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

 

4.3  Aspectos Normativos do Estado de Minas Gerais 

 

Objetivando tutelar o meio ambiente, o Estado de Minas Gerais criou, no ano 

de 1977, a Comissão de Política Ambiental (COPAM). A este órgão foi atribuída a 

responsabilidade pela formulação e execução da política ambiental em Minas Gerais. 

Em 1980, foi promulgada a Lei Estadual 7772/80, que, determina ao COPAM a 

competência para autorizar a implantação e a operação de atividade poluidora ou 

potencialmente poluidora do meio ambiente. A autorização citada advém do 

Licenciamento ambiental. Esta lei foi parcialmente alterada pela Lei 15972/06. As 

alterações mais relevantes são no tocante à inclusão de novos artigos que, em síntese,  

abordam a possibilidade de apreensão de produtos e instrumentos fruto de infração 

ambiental, bem como a destinação a ser dada a estes. Aborda também a atribuição de 

competência fiscalizatória ambiental pela SEMAD, pela Fundação Estadual do Meio 

Ambiente - FEAM-, pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF - e pelo Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas – IGAM. 

Em 2008,  é publicado o decreto 44.844 que inova com a criação da 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). Esta autorização de funcionamento 

supre a licença ambiental em Minas Gerais quando o empreendimento não culminar em 

impacto ambiental significativo. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5407
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Artigo 5º  Os empreendimentos ou atividades considerados de impacto 
ambiental não significativo ficam dispensados do processo de licenciamento 
ambiental no nível estadual, mas sujeitos à AAF, pelo órgão ambiental 
estadual competente, na forma e de acordo com os requisitos dispostos pelo 
COPAM, em Deliberação Normativa específica, sem prejuízo da obtenção de 
outras licenças ou autorizações cabíveis. (MINAS GERAIS, 2008) 
 

Para obtenção da AAF, o primeiro passo é o preenchimento do Formulário 

Integrado de Caracterização do Empreendimento (FCEI). Na sequencia, o 

empreendedor recebe o Formulário Integrado de Orientação Básica (FOBI), onde estão 

detalhados os documentos que deverão ser apresentados, como: Termo de 

Responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento. Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou equivalente do profissional responsável pelo 

gerenciamento ambiental da atividade e declaração da prefeitura de que o 

empreendimento está de acordo com as normas e regulamentos do município. 

A definição quanto à significância do impacto ambiental é feita pela 

Deliberação Normativa 74/04 do COPAM. Este considera que aqueles que se 

enquadrarem nas classes 1 ou 2 não geram impactos significativos. A atividade de 

extração de areia em cursos de água está dentre as atividades elencadas na Resolução 

como não produtora de impactos ambientais significativos.  

Explicando a AAF em Minas Gerais, Marcelo Boratto Viana (2007, p. 26) assim 

a descreve:  
Trata de um processo simplificado de regularização ambiental, próprio para 
empreendimentos considerados de impactos ambiental pouco significativo, 
em que a filosofia de atuação da entidade ambiental é conceder uma 
autorização com base em análise de documentos administrativos e declaração 
de compromisso do empreendedor e do responsável técnico quanto à 
adequação ambiental da atividade. Não é realizada vistoria nem avaliação 
ambiental prévias, tampouco são estabelecidas condicionantes, efetuando-se 
em tese, só fiscalizações a posteriori, para a verificação da conformidade 
legal da atividade. (VIANA, 2007, p. 26) 
 

O rito para se obter a AAF é simplificado, o que favorece a implantação da 

atividades de extração de areia. Todavia, este processo apresenta perigo para tutela 

ambiental porque seus detentores acabam por não observar as medidas de controle 

ambiental. Morais e Prado (2014, p. 19) confirmam o posicionamento citado em 

pesquisa apresentada no 2° Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto: 
 

Os resultados demonstraram também que a preocupação da sociedade civil 
em relação à implantação da AAF, quando do Seminário Estadual sobre 
Licenciamento Ambiental SEMAD/Associação Mineira de Defesa do 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/Flavia/1-termo-de-responsabilidade-aaf.doc
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/Flavia/1-termo-de-responsabilidade-aaf.doc


47 
 

   

Ambiente (AMDA), em 2006, que motivou este estudo, e os questionamentos 
do Ministério Público Estadual, em 2010, em relação a esse processo de 
regularização ambiental, tem forte e responsável fundamento e respalda a 
sensação que os empreendedores têm de que a probabilidade de serem 
fiscalizados pelo Estado é tão baixa que eles acabam negligenciando a 
adoção de boas práticas operacionais, como é o que se constatou nas 
atividades da extração de areia para uso na construção civil.  

 

O processo simplificado da AAF para atividade de extração de areia em rio  

contraria os ditames da sustentabilidade porque como acontecem em rios, os impactos 

negativos advindos da atividade pode levar ao perecimento do curso de água. O  

licenciamento ambiental clássico engloba as Licenças Prévia, de Instalação e de 

Operação e a elaboração de estudo prévio de impacto ao meio ambiente.  Os objetivos 

desses instrumentos são a prevenção de danos ambientais; a transparência 

administrativa quanto aos efeitos ambientais de um determinado projeto; a consulta aos 

interessados e a propiciação de decisões administrativas informadas e motivadas.  As 

AAF contrapoem-se às medidas de sustentabilidade propostas pelo Relatório 

Brundtland, pois a areia natural continua a ser utilizada no Brasil mesmo após a 

indicação de substituição dos materiais naturais utilizados na construção civil.  

 
Já no ano de 2015, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em 25 

de novembro, o projeto de Lei 2.946/2015, que traça novas regras para o licenciamento 

ambiental. Dentre estas, há a alteração da competência licenciatória que passa do COPAM 

para a  Secretaria do Meio Ambiente.  

 De acordo com nota divulgada pela entidade, "o governo está trilhando caminho 

perigoso que poderá reverter em danos ambientais cada vez maiores, ampliando espaço até 

para ocorrência de novas tragédias, como a de Mariana” (PL Que Flexibiliza 

Licenciamento, G1, Minas Gerais, Nov 2015).  

 

4.3.1 Lei Florestal de Minas Gerais – 20922/13  

Em vigência desde 10 de outubro de 2013 a  Lei Estadual 20922/13 dispõe sobre 

a política florestal e de proteção à biodiversidade do Estado. Instituiu-se no inciso I do artigo 

9° que as margens de rios, ribeirões ou córregos, mesmo que existam apenas em épocas 

de chuvas porque intermitentes, são considerados como área de preservação permanente 

(APP).  

Considera-se APP segundo o artigo 8° “a área, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
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estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 

Diante de aludido imperativo resta a indagação quanto a possibilidade de se 

extrair areia em cursos de água já que o exercício da atividade deve ser precedido da 

retirada da vegetação ripária, também denominada de mata ciliar.  A regra geral é no 

sentido da impossibilidade de supressão de vegetação em Áreas de Preservação 

Permanente. De acordo com Pinho (1999), a impossibilidade da supressão de vegetação 

em Área de Preservação Permanente ocorre em virtude dos inúmeros benefícios que ela 

proporciona, dentre eles: 

 

A contenção de enchentes, principalmente em áreas de solos propícios ao 
processo de erosão; aumento da umidade relativa do ar; amenização da 
temperatura em climas tropicais e equatoriais; dispersão de poluentes e 
absorção de ruídos urbanos; funciona como elemento paisagístico na 
orientação urbana e rural; pode bloquear o vento indesejável em áreas 
urbanas; barreiras verdes também podem direcionar o vento para locais 
desejados e, ainda, ajuda na preservação de espécies de pássaros (PINHO, 
1999 p. 97). 

No artigo 12 da legislação estadual em comento são elencadas hipóteses 

excepcionais que admitem a supressão da vegetação em área de preservação permanente 

desde que precedida de autorização do órgão ambiental competente. Quais sejam: casos 

de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto 

ambiental. 

Encontra-se na citada lei quais são as atividades consideradas de utilidade 

pública. Todavia, interessa grifar o disposto no artigo 3° inciso I, alínea “b” que assim 

dispõe: 

Para fins desta lei, consideram-se de utilidade pública: a (...) b- as obras de 
infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, 
sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 
radiodifusão, as instalações necessárias à realização de competições 
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, 
exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; (...) 

 

 Constata-se que embora seja admitida a mineração em APP para fins de 

utilidade pública, o legislador mineiro entendeu por afastar a possibilidade de extração 

de areia, argila, saibro e cascalho. Ou seja; não se admite a extração de areia em cursos 

de água em Minas Gerais que sejam ladeados por mata ciliar.  

Percebe-se haver uma incongruência entre o decreto estadual 44.844/08 e a Lei 

20.922/13, pois a primeira entende que os impactos advindos da atividade de extração 
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em rios são insignificantes, tanto que admite-se o preenchimento de uma Autorização de 

Funcionamento para o início da atividade,  alijando, assim,  a necessidade de licença 

ambiental. Lado outro, a Lei Florestal mineira exclui a extração de areia em rios do rol 

de atividades de interesse social. Melhor entender que a tutela estadual em vigência 

privilegia a água doce dos rios ao afastar a possibilidade do exercício de uma atividade 

de impactos significativos. 

Inicialmente, foi possível verificar que a expressão extração é corolária da 

expressão mineração. O ato de extrair da terra suas substâncias minerais é a arte de 

minerar, logo as expressões não se confundem. Analisando o arcabouço legal em 

âmbito federal, podemos concluir que, embora tenhamos regulamentações voltadas à 

tutela do meio ambiente no tocante à atividade de extração de areia em cursos de água, 

ainda vigora Código de Mineração de 1967, logo obsoleto diante do avanço tecnológico 

atual.  

No tocante ao arcabouço legal mineiro preponderam as divergências. 

Inicialmente, a legislação federal CONAMA considera a extração de areia em rios como 

atividade de significativo impacto ambiental, tanto que exige a avaliação prévia de 

impacto ambiental e o Respectivo Relatório de impactos para a concessão da licença 

ambiental e inicio da atividade exploratória.  

Lado outro, no estado de Minas Gerais adotou-se o procedimento da 

Autorização de funcionamento (AAF). Um procedimento simplificado, que acelera a 

produtividade, mas que afasta  medidas de tutela ambiental, como a licença ambiental. 

Aludido procedimento contradiz o Código Florestal mineiro que afasta a possibilidade 

de extração de areia em APP. 
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5 AREIA:  IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL 

 

A areia é um recurso mineral componente do meio ambiente. É comumente 

encontrada em leito de rios, em cavas, britagem, praias e dunas. Advém da 

desintegração de rochas ao longo do tempo em razão da força dos ventos, águas, 

vegetações ou por processos industriais. É formada majoritariamente por quartzo e 

silício, mas pode agregar outros minerais dependendo do tipo de rocha que lhe deu 

origem.  Estes minerais estão diretamente relacionados à cor da areia; 

 
As areias siliciosas são brancas, quando puras, assim como, as areias 
calcárias. As areias basálticas são negras, bem como as que são ricas em 
matéria orgânica ou em compostos de magnésio. Os compostos de ferro 
conferem às areias coloração amarelada ou esverdeada. (CIENCIA VIVA, 
2015,  p. 02) 
 

 Considerando que a areia é um agrupamento de partículas oriundas da 

desagregação de rochas, esta contém os minerais inerentes à sua formação. A coloração 

da areia induz qual a sua formação mineral. O Glossário de geologia faz importante 

constatação ao verificar que a concentração de minerais tem influência na coloração 

apresentada pela areia. 

 
A areia Negra apresenta elevada concentração de minerais pesados de cor 
preta, em geral ricos em ferro e magnésio, tais como hematita, magnetita, 
ilmenita, etc. A areia quartzosa Classe de solos minerais, pouco 
desenvolvidos, de textura arenosa, formados por material arenoso 
virtualmente destituído de minerais primários, menos resistentes ao 
intemperismo. (GLOSSARIO GEOLOGIA, 2015, p 32) 

  
A constatação do tipo de mineral existente na formação da areia é de suma 

relevância, pois pode auxiliar na definição de sua melhor aplicação mercadológica. 

Alecrim (1992, p. 79) informa que os depósitos de areia podem apresentar componentes 

como Limonita, Feldspalto, Ilmenite, Zircônio, dentre outros importantes componentes 

para indústrias de vidros, cerâmicas, refratárias, atômicas e siderúrgicas. Dentre as 

diferentes e possíveis utilizações da areia, Quaresma (2009, p. 3) menciona as seguintes: 
Podem ser utilizadas como agregados para construção civil, moldes de 
fundição, indústrias de transformação (vidros, abrasivos, química, cerâmica, 
siderurgia, filtros, jateamento, defensivos agrícolas, ferro-ligas, cimento, 
refratários, tratamento de águas e esgotos minério portador de minerais de 
interesse econômico como: monazita (cério e terras-raras), ouro, cassiterita e 
outros.  
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Conforme se percebe, a areia é um recurso mineral de expressivo valor social e 

econômico, já que condizente com vastas aplicações mercadológicas. No tocante a sua 

aplicação e definição no mercado de construção civil, a ANEPAC (2015) define a areia 

como um material granular solto, não coesivo, constituído de partículas de dimensão 

0,06 a 2,0 mm. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9935/87 também 

se utiliza da granulometria para classificar a areia. Define-a como um solo constituído 

por grãos minerais cuja maioria aparente tem diâmetro entre 0,05 e 4,8 mm, 

caracterizando-se pela textura e pela forma dos grãos. Assim, a areia com granulometria 

(-2,0mm +1,2mm) é considerada grossa, a granulometria (-1,2mm +0,42mm) é media e 

a (-0,42mm +0,074mm) é a areia fina. 

Considerando a aplicação da areia no mercado da construção civil, é importante 

asseverar o motivo pelo qual a areia litorânia, ou areia de praias em regra não devem ser 

utilizadas. É que, Segundo Alecrim (1982), estas não apresentam as especificações 

necessárias, pois possuem em sua constituição, cristais diminutos de quartzo (0,2 a 0,6 

mm), sendo estes arredondados e com baixo teor de impurezas. 

Diferente da areia litorânea, a areia encontrada no leito dos rios possui potencial 

para utilização no mercado de construção civil. É que, segundo Alecrim, (1982), a 

granulação é diferente da areia de praia. A areia dos rios é mais grosseira, apresenta 

“maior teor de impurezas (10 a 20%), além de agregar com maior freqüência os cristais 

de limonita, fedspalto dentre outros silicatos, o que a torna importante para utilização na 

construção civil. 

Constata-se que a areia é um importante recurso mineral, pois é permeada por 

substâncias que lhe conferem múltiplas aplicações. O fato de este valioso minério estar 

depositado também em leitos de rios torna imperioso a necessita de uma análise quanto 

à sustentabilidade de sua extração naquele local, pois os recursos hídricos são essenciais 

para manutenção da vida no planeta Terra.  

A atividade de mineração de areia pode acontecer aplicando-se diversas técnicas. 

Estas vão variar de acordo com a rigidez locacional do minério, ou seja, de onde estiver 

depositado pelos eventos naturais. Para que seja analisada a sustentabilidade da 

atividade, é imperioso conhecer quais são e como procedem as diferentes técnicas de 

extração de areia.  
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5.1 Fases da atividade de extração de areia em leito de rio 

 

O estudo das etapas da atividade de extração de areia para construção civil em 

leito de rio é relevante para que se conheça melhor a atividade cuja sustentabilidade se 

analisa neste estudo.  Para tanto, as etapas serão divididas em fase da Implantação, da 

Operação, do Desmonte e a do Reflorestamento. 

 

a) Fase da Implantação da atividade 

 

 Na fase da implantação da atividade é feita a abertura de acesso ao local para 

viabilizar a entrada das máquinas e a instalação dos equipamentos. Acontece a 

montagem da oficina, do estoque e do escritório da mineradora. E construída a parte de 

toda a infraestrura e de manutenção. São construídos o escritório, portarias, vestiário, 

refeitórios, almoxarifado, silos, cerca e iluminação externa (SILVA, 2012, p 33). 

 

b) Fase da Operação 

 

Nesta fase a operação da atividade tem início com a instalação e operação das 

draga e dos tubos de condução do agregado para os silos. Normalmente, são duas as 

maneiras usadas para a retirada de areia nos cursos d’água. O processo mais comumente 

empregado utiliza dragas com bombas de sucção e recalque, movidas a óleo diesel e, 

ou, energia elétrica, que se instalam sobre barcaças ou plataformas flutuantes 

popularmente conhecidos “portos de areia. Essas dragas podem ser fixas ou 

autocarregáveis móveis e possuem a finalidade de escavar e remover areia submersa, 

transportando-a, através de tubulações acopladas ou balsas de estocagem temporárias, 

para locais previamente selecionados, respectivamente. (SILVA, 2012, p. 34). 

 Extraído o material, este é estocado. A areia é conduzida para os locais de 

estocagem  temporários ou definitivos, como caixotes, paióis ou silos. Para melhoria da  

qualidade da areia, esta passa pelo peneiramento. Este pode acorrer antes da estocagem 

da areia ou após a sua drenagem, o que vai depender das técnicas empregadas na 

extração. Por fim,  a areia é transportada para as fontes de consumo, como depositos de 

construção, empreiteiras, ou residências. O meio rodoviário é o mais empregado, mas o 

transporte também pode acontecer através de veículos de tração animal. 
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Nesta etapa, os impactos listados por Tobias et al (2010, p. 6) são os seguintes: 

 
Durante a extração da areia é possível ocorrer a depreciação da qualidade do 
ar, devido aos gases gerados pela combustão interna do motor a diesel. • A 
aceleração de processos erosivos nos barrancos pelo retorno da água 
bombeada. • Eliminação temporária das áreas de refugio de peixes. • 
Aumento da concentração de partículas em suspensão (turbidez) no curso d’ 
água. • Contaminação dos cursos d’água causadas pelos resíduos (óleos, 
graxas) provenientes dos maquinários utilizados no empreendimento.  
 

Na fase da operação de extração de areia, há uma perda na qualidade hídrica 

pois a água torna-se turva em razão dos sedimentos em suspensão. Uma das atuais 

preocupações mundial ultrapassa a escassez hídrica, pois aborda também a falta de 

qualidade desta. É que a água sem qualidade, sem potabilidade, equivale à inexistência 

desta.  

Durante a extração também acontece a erosão dos barrancos. A água é 

bombeada para que a areia extraída chegue à superfície. Durante o bombeamento, parte 

da água retorna e bate no barranco retirando camadas de terra. Aludido fator auxilia no 

deposito de sedimento nos leitos dos rios reduzindo sua profundidade e favorecendo o 

assoreamento. 

 

c) Fase da desativação 

 

  A última etapa acontece com a desativação da atividade de extração com a 

retirada de toda a extrutura.  Após a desativação da atividade de extração, a aréa deve 

ser reflorestada. (SILVA, 2012, p.35) 

 Quando chega a fase da desativação, por regra, todo material sedimentar 

aproveitável economicamente já fora retirado. O curso de água deixa de oferecer o 

recurso natural areia e a o que resta é a água turva repleta de sedimentos e um curso de 

água assoreado. É imperativo legal o reflorestamento. Todavia o Brasil carece de 

profissionais que fiscalizem o reflorestamento. Ademais, a mata siliar não é passível de 

reconstrução. 

 Pela análise das fases da atividade de extração de areia em rios, é possível 

perceber que há considerável interferência negativa no meio ambiente. O recurso 

hídrico, a fauna e a flora tendem a sofrer redução ou extinção. Ademais, em se 

considerando a rigidez locacional do recurso mineral areia, é possível afirmar que, em 

regra, quando da desativação, esta já exaurira. 
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Na etapa de desativação, é imperioso haver a recuperação e reabilitação da área 

degradada pela extração de areia. Certo é que aludidos procedimentos só são adotados 

quando as empresas de extração de areia estão em consonância com as normas legais 

pré-estabelecidas.  

Nesta etapa da atividade, Tobias, A. et. al (2010, p. 7) citam que ocorre a 

depreciação da qualidade do solo, decorrente da diminuição da sua fertilidade e aeração. 

Tal ocorrência se deve ao fato de ter havido a compactação e a remoção da matéria 

orgânica nas áreas onde o solo foi exposto. 

Percebe-se que, após impulsionar consideráveis impactos negativos no tocante 

às águas dos rios, na etapa de desativação o impacto da extração de areia se direciona 

para a qualidade do solo.  A perda de nutrientes e da aeração torna o solo infértil.  

 

5.2 Técnicas de extração de areia 

 

As técnicas utilizadas para extração de areia são os procedimentos adotados 

pelo ser humano para que o recurso mineral seja retirado da natureza. Os processos vão 

variar de acordo com o tipo de depósito em que esta se encontra. Os engenheiros Luz e 

Almeida (2012, p. 184) citam os principais ambientes geológicos em que esta pode ser 

extraída; citam “o leito de rios, planícies costeiras, fundos de vale e coberturas de 

morros. Dentre os métodos de lavra é possível citar a dragagem, o desmonte hidráulico 

e lavras por tiras”. 

 

a) Lavra em leito de rio 

 

A ANEPAC (2015) ensina que a extração de areia em leito de rio ocorre da 

seguinte forma;  
A extração consiste na dragagem dos sedimentos ativos existentes nos leitos 
dos rios, em profundidades não muito elevadas. A dragagem é feita através 
de bombas de sucção instaladas sobre barcaças ou flutuadores. As bombas de 
sucção são acopladas às tubulações que efetuam o transporte da areia na 
forma de polpa até os silos.  
 

A extração de areia em leitos de rios ocorre através da dragagem de sedimentos 

não muito profundos. Estes sedimentos passam por uma tubulação ligada a uma bomba 

de sucção. As bombas de sucção ficam sobre balsas posicionadas em margens ou na flor 

da água. Após extraída, a areia é estocada nas margens dos rios para secagem de forma 
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natural. A estocagem da areia permanece nas margens até que haja o transporte por 

caminhões para os depósitos. Pode ocorrer também que, após extraída, a areia seja 

armazenada em silos, onde permanecem armazenadas para secagem e posterior 

distribuição. Em regra, a distribuição é feita através de caminhões até as distribuidoras 

ou depósitos de material de construção civil. 

Analisando a relação entre a sociedade e a atividade de extração de areia em curso 

de água, é possível citar a insatisfação dos cidadãos de Carmópolis de Minas. Em 

reportagem do dia 19 de agosto de 2015, publicada no Diário do Comércio, a população 

informa que as dragas estão destruindo o rio Pará.  Representando a população local, o 

vereador José Omar afirmou que: 

 
A ação das dragas é devastadora para o rio. Estão acabando com o Pará. A 
extração de areia no rio o torna mais fundo e faz com que suas margens 
desbarranquem, provocando a derrubada de árvores na  beira. Outro 
malefício é a mortandade de peixes, pois a atividade faz a água ficar turva, 
reduzindo o oxigênio para espécies nativas. (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 
2015, p 07)  
 

Os impactos da atividade de extração de areia em rio percebidos pela 

população de Carmópolis de Minas motivaram irresignação e culminaram em denúncia 

à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. Esta compareceu à cidade para verificar a situação do 

curso de água. 

Outra notícia relevante quanto à extração de areia em cursos de água em Minas 

Gerais se encontra na PL 1364/05. Nesta, havia a proposição de se permitir a extração 

de areia em rios mineiros considerados pela Lei 15082/04 como de preservação 

permanente. Estes são considerados detentores de água ou trechos com características 

excepcionais de beleza ou dotados de valor ecológico, histórico ou turístico, em 

ambientes silvestres naturais ou pouco alterados. 

A proposta de se liberar a atividade de extração de areia nestes espaços foi 

sabiamente retirada de pauta por seu autor, o deputado estadual Lafayette de Andrada 

(PSDB). O deputado fundamentou sua da proposta argumentando no sentido de que os 

reflexos da proibição são o aumento do desemprego e o aumento exorbitante o preço da 

areia.  
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   Figura 2 - Extração de areia no Rio das Velhas – Foto de Ronaldo 7 
 

b)- Lavra de areia em Cava Inundada 

 

De acordo com Luz e Almeida (2012, p. 187), antes de iniciar a extração de areia, 

acontece o trabalho de preparação da frente de lavra que consiste na decapagem da área. 

Utilizando trator, carregadeiras e caminhões, a vegetação e a camada superior do solo 

são retiradas e descartadas. A ANEPAC (2015) elenca os passos para a extração de 

areia em cava inundada: 

 
A extração é feita na base e nas paredes laterais de uma cava preenchida com 
água, sendo realizada por uma draga instalada sobre um barco e equipada 
com bombas centrífugas. Esta cava geralmente é formada pelo desvio de rios, 
e trabalha material inconsolidado ou com pouca coesão. Tubos acoplados às 
bombas servem como condutores da água necessária à escavação e como 
meio de transporte da polpa até os silos, servindo também para conduzir a 
polpa até as câmaras das barcaças que transportam a areia até as instalações 
de lavagem. À medida que a polpa é descarregada nas câmaras, os finos (silte 
e argila) nela presentes são eliminados em suspensão na água de transbordo. 
Quando as barcaças estão com as suas câmaras cheias, são rebocadas até as 
margens, onde a areia é depositada no leito da cava mediante a abertura de 
comportas do fundo. Em seguida, a areia é novamente succionada por uma 
draga montada em uma estação fixa que conduz a silos de classificação / 
estocagem.  
 

Após a retirada da vegetação e do solo, é formada uma cava. Para inundar esta 

cava, geralmente o curso de um rio é desviado. Preenchida a cava, tem inicio o trabalho 

                                                
7Ribeiro Disponível em http://www.panoramio.com/user/3049626?with_photo_id=97057894 

Acesso em 23 out 2015 
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de extração por dragas que ficam acondicionadas sobre barcos ou tambores. A areia 

extraída é lançada em água de transbordo para ser novamente succionada. Por fim, esta 

é transportada para depósitos. 

Figura 3 - Fonte: Flávia Milhorance. 8 

c)- Lavra em cava seca / desmonte hidráulico 

 

 Luz e Almeida apud Pissato (2012) ensina que este método de lavra é bastante 

empregado para depósitos horizontais de matérias primas minerais com elevado 

conteúdo de areia quartzo, que se desagrega com facilidade. Segundo a ANEPAC 

(2015), este método segue os seguintes passos: 

 
A extração é feita por desmonte hidráulico com a mina evoluindo para o 
formato de uma cava ou de um talude irregular. Para otimizar o desmonte 
hidráulico, quando possível, existe uma etapa prévia, que compreende a 
escarificação da frente de lavra. O decapeamento antecede a operação de 
desmonte hidráulico, e geralmente é feito com tratores de esteiras e pás-
carregadeiras, dependendo da compactação do capeamento. O desmonte 
hidráulico consiste na desagregação da areia utilizando-se jatos d’água de 
alta pressão. Estes jatos incidem na base dos taludes da cava provocando 
desmoronamento dos sedimentos ou rochas alteradas.Uma outra operação de 

                                                

8  Disponível em http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/base-da-construcao-civil-areia-um-
dos-recursos-mais-valiosos-explorados-do-mundo-14960573 Acesso em 23 out 2015 
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jateamento sobre o material desmoronado promove a desagregação dos 
sedimentos ou rochas e forma a polpa (suspensão constituída por material 
sólido + água), que desce por gravidade até uma pequena bacia de 
acumulação.  
 

 Na extração de areia sob o método lavra seca, a desagregação dos sedimentos 

rochosos não é natural. A matéria prima é “desmontada” e cai em uma bacia de 

acumulação para posteriormente ser drenada. 

Figura 4 - Foto ANEPAC – Disponível em www. anepac.org.br Acesso em 23 out 2015 

5.3- Impactos ambientais causados pela extração de areia em rio e sua relação com 

a escassez hídrica 

 

 A atividade de extração de areia em rio produz impactos positivos, pois sacia 

indústrias e gera empregos, sendo vantajosa para o desenvolvimento social. Lado outro, 

produz também impactos negativos que tem amplitude de afetar todos os seres vivos, 

inclusive a existência do próprio rio.                          

 De acordo com o artigo primeiro da resolução número 01/86 do CONAMA, 

considera-se impacto ambiental: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

   II - as atividades sociais e econômicas; 
   III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
   V - a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL,1986) 

 

http://anepac.org.br/wp/agregados/areia/
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A extração de areia é uma atividade humana que tem potencial de alterar 

propriedades no meio ambiente. Décio Tubes et al (2.011, p. 482) concluíram em 

pesquisa científica que a extração de areia impacta na qualidade da água. Dentre os 

impactos por eles constatados, listam os seguintes: 

 
A principal consequência da extração de areia, nesta região, é a acidificação 
das águas com consequente solubilização do Alumínio, oriundo de minerais 
primários presentes nos sedimentos. Em ambientes aquosos ácidos, o 
alumínio é tóxico para peixes e para anfíbios. Mas a principal preocupação 
reside no fato de que o consumo de Alumínio por seres humanos esta 
associado a doenças neurodegenerativas, como por exemplo, o Mal de 
Alzheimer.  
 

Pode ser constatado pela citação supra que a extração de areia em cursos de 

água impacta na sua qualidade. Via de consequência produz efeitos intoleráveis para 

peixes e demais seres vivos que dependem da água para manutenção da vida, pois uma 

vez contaminada por elementos químicos, como o alumínio, a saúde do ser humano é 

afetada e os peixes contaminados.   

Conforme visto anteriormente, a atividade de extração de areia pode ser 

dividida em etapas. A da implantação do empreendimento, a da operação, da 

desativação e do reflorestamento. O geólogo João Pedro Silva (2012, p. 251), 

analisando os impactos ambientais da atividade, enumera na fase de implantação da 

atividade os seguintes: “com a retirada da vegetação, há a perda da biodiversidade, 

comprometimento da qualidade do ar, degradação da paisagem, compactação do solo e 

das águas.”  

No tocante à sustentabilidade, se percebe nesta etapa um desequilíbrio entre a 

tutela ambiental e atividade econômica. A vegetação retirada em leito de rio é a mata 

ciliar cuja importância na manutenção dos recursos hídricos é peculiar. Tanto assim, 

que Castro e Souza (2011, p. 231) assim esclarecem: 

  
A mata ciliar constitui-se em um importante suporte de segurança para o 
equilíbrio do ecossistema e suas relações intrínsecas, estando associada ao 
manejo e conservação dos recursos naturais. A importância da existência de 
florestas ciliares ao longo dos rios, ao redor de lagos e reservatórios, 
fundamenta-se no amplo espectro de benefícios que este tipo de vegetação 
traz ao ecossistema, exercendo função protetora sobre os recursos naturais 
bióticos e/ou abióticos.  
 

O tipo de cobertura vegetal que se encontra às margens dos rios é denominado 

de mata ciliar. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, a mata ciliar é uma faixa 
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de preservação de vegetação estabelecida ao longo dos cursos d’águas, nascentes, 

reservatórios, destinados à manutenção da qualidade das águas. A Lei Brasileira 

7754/89 considera de preservação permanente as florestas e demais formas de 

vegetação natural existentes nas nascentes dos rios.  

O fato de a mata ciliar ser considerada vegetação de preservação permanente 

impõe ao proprietário ou possuidor de terras com corpos d’águas em seus domínios, o 

dever de tutela, além de restrições no tocante à supressão. É que, há uma extensão de 

área a ser preservada de acordo com a largura do rio.9 

 

5.3.1 Relação entre a retirada da mata ciliar e a escassez hídrica 

 

A mata ciliar é tão importante para a preservação das águas dos rios quanto os 

cílios são para os nossos olhos. Esta protege o curso de água quanto ao excesso de luz e 

calor solar, mantém o curso do rio evitando vazões e enchentes, além de evitar o 

assoreamento. Fernando Mas (2.013, p 94) ensina as principais funções da mata ciliar; 
A mata ciliar atua na proteção de desbordes.- ajuda a controlar a velocidade 
eo volume de água que flui em ecossistemas aquáticos, influenciando 
fortemente o nível de água. A velocidade da água é reduzida pela mesma 
vegetação evitando inundações e perda de água. Atua também no controle da 
erosão e sedimentação com sua intrincada rede de raízes e rizomas, atuando 
como um defensor natural que se fortalece e regenera constantemente. Atua 
também na retenção de restos de folhas contaminantes funcionando como um 
filtro, capturando sedimentos trazidos pela enxurrada. Esta ação ajuda a 
filtrar fosfato e outros nutrientes que estão ligados a partículas de sedimentos, 
tornando-os parte do solo auxiliando a prevenir a poluição da água. 
 

 Através do controle da velocidade das água, principalmente quando da 

ocorrencia de chuvas, a mata ciliar evita o transbordo das águas. Ao evitar o transbordo, 

                                                
9  Segundo o artigo 4° do Código Florestal Brasileiro, deve haver a preservação permanente das faixas 
marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;                                                                 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 

largura;                                                                                                                                                                           
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 

largura;                                                                                                                                                                             
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 

de largura;                                                                                                                                                                       
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;                 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:                                                 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de 

superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;                                                                                     
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
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a mata ciliar evita que haja a perda de água doce. Outra importância declinada à mata 

ciliar é a atuação no controle da erosão e da sedimentação dos rios.  

 A erosão e sedimentação culminam na acumulação de terra e outros 

sedimentos no leito dos rios diminuindo a sua profundidade e contribuindo para que 

haja o assoreamento. É possivel perceber que dentre as causas imputadas para escassez 

hidrica, estão o assoreamento e o desmatamento. É irrefutavel que o desmatamento que 

ocorre na fase da implantação da atividade da extração de areia é nefasto e pode ser 

considerado fator impulsionador da escassez hidrica.  

 

5.3.2  Da compactação do solo  

 

 Outro impacto oriundo da fase de instalação da atividade de extração de areia 

é a compactação do solo. Durante a implantação da atividade é necessário a abertura de 

estradas para a chegada e alocação das máquinas, além de possibilitar o futuro 

transporte da areia extraída. O trânsito de caminhões e de máquinas pesadas acaba 

compactando o solo em razão do peso que possuem. 

 Richart,. et. al, (2005, p. 323) informam que “a compactação do solo é o 

processo que ocorre com o decréscimo de volume de solos não saturados quando uma 

determinada pressão externa é aplicada. Pode ser causada pelo tráfego de máquinas, 

veículos ou animais”. 

 Dentre os principais efeitos advindos da compactação do solo, Tobias et al 

(2010, p. 6) apontam “a redução da absorção de água. Como o solo fica mais rijo a 

penetração da água torna-se impossível, o que conduz à erosão. A erosão também 

culmina na aposição de sedimentos nos rios diminuindo sua profundidade culminando 

no assoreamento hídrico”. Por fim, o solo compactado perde componentes que 

proporcionam o cultivo agrícola. Assim, os impactos nesta fase ultrapassam a atividade 

de extração de areia. 

 

Diante dos dados apresentados, é possível traçar uma relação entre a escassez 

hidrica e a atividade de extração de areia. É certo que há outros fatores impulsionadores 

da aludida escassez, o que não pode ser ignorado. Acontece que, na atualidade, cada 

gota de água deve ser preservada. Se a atividade de extração de areia nos rios favorece o 

assoreamento e causa impactos condizentes com a redução do recurso hidrico, é sinal de 

que a atividade deve merecer por parte da sociedade, dos legisladores e dos 



62 
 

   

pesquisadores uma atenção capaz de coloca-los em estado de alerta. Não pode haver 

equilibrio entre o exercício da atividade estudada e a tutela ambiental, o que afasta a 

possibilidade de se falar em atividade sustentável. 

 Ademais, a  falta da água doce ultrapassa questões de tutela ambiental e 

alcança a tutela da continuidade da vida no planeta terra. A escassez hidrica coloca em 

cheque a produção de alimentos e safras agrícolas, pois dependentes da irrigação. A 

produção industrial também fica comprometida, vez que a água e o crescimento 

econômico caminham juntos. Acontece que de nada adiante possuir desenvolvimento 

econômico se há vidas perecendo por falta de água.  

Diante da possibilidade de se vincular a escassez hídrica com a extração de 

areia em rios deve o Estado de Minas Gerais e o Brasil adotar medidas mais abrangentes 

de tutela aos recursos hídricos proibindo a atividade de extração de areia em rios 

fazendo-se substituir a areia natural pela areia artificial. Tal medida irá de encontro às 

medidas condutoras da sustentabilidade elencadas no Relatório Brundtland.   
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6  A AREIA COMO UM RECURSO FINITO  
 

A areia não é o objeto deste estudo, mas sim a análise da sustentabilidade de 

sua extração nos cursos de água. Todavia, durante as pesquisas, foi constatado que esta 

já passa por processo de escassez, logo é necessário que esta situação seja colocada para 

que sirva de alerta para o mundo, pois os recursos naturais, sendo finitos, podem 

desaparecer. Ademais, falando em sustentabilidade, esta não ocorre se a ação humana 

culminar no desparecimento do recurso natural. Logo, um pequeno introito sobre o tema 

não será em vão. 

A denúncia advém da reportagem de Laura Höflinger (2014, 12 out) intitulada 

“Ladrões de Areia. Praias do Mundo se Tornam Vítimas da Construção Civil”. Nesta, a 

repórter informa que “ a areia está se tornando tão escassa que roubá-la tem sido um 

modelo de negócios atraente. Com prédios residenciais subindo cada vez mais alto e o 

desenvolvimento em ritmo acelerado na Ásia e África, a demanda pelo recurso finito é 

insaciável.” Importantes informações ainda são prestadas: 

 
O fenômeno do desaparecimento das praias não é único a Cabo Verde. Com 
a demanda por areia maior do que nunca, ele pode ser visto em muitas partes 
do mundo, incluindo no Quênia, Nova Zelândia, Jamaica e Marrocos. 
Resumindo, nossas praias estão desaparecendo. “É a coisa mais louca que já 

vi nos últimos 25 anos” diz Robert Young, pesquisador costeiro para a 
Universidade Western Carolina. “Estamos falando de quilômetros de feias 

paisagens lunares, onde nada mais consegue viver.” A areia de nossas praias, 
antes um símbolo de inesgotabilidade, tornou-se repentinamente escassa. Tão 
escassa que roubá-la se tornou algo atraente.  
 

A escassez da areia é algo inimaginável em razão de haver tantas praias e 

desertos pelo mundo. Mas, se já há pesquisadores abordando o tema, é um sinal de 

alerta para que medidas de tutela sejam tomadas antes que a situação se torne endêmica.  

A notícia encontra arrimo no Relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (UNEP) de 2014.  

 
Estima-se que um consumo global em cerca de 40 bilhões de toneladas por 
ano, com cerca de 30 bilhões de toneladas usadas para fabricar concreto. Isso 
seria suficiente para construir um muro de 27 metros de comprimento por 27 
metros de largura circundando todo o globo. A areia “está sendo extraída em 
um ritmo bem maior do que sua renovação”, revelou um relatório de março 
de 2014 do Unep. “A areia é mais rara do que se imagina”, diz o documento. 
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A denúncia quanto à escassez de areia também é feita em reportagem 

intitulada; “Base da Construção Civil, a Areia é um dos Recursos Naturais Mais 

Valiosos e Explorados do Mundo” por Flávia Milhorance (2015, p. 02).  

 
A areia de dunas, praias, rios ou várzeas parece inesgotável, mas é um dos 
recursos mais explorados do mundo e um dos mais valiosos da vida moderna, 
já que é hoje a fonte principal da construção civil. Para dar conta do rápido 
crescimento urbano e de tantas outras aplicações, a mineração de areia vem 
numa velocidade maior do que sua capacidade de renovação, resultando em 
profundos impactos ambientais ao redor do globo e numa corrida ilegal pelos 
grãos que valem ouro em pelo menos 70 países, entre eles o Brasil. A 
situação ainda é ignorada pela maioria dos gestores, mas já chama a atenção 
de cientistas e da ONU.  
 

Da notícia supra, é possível perceber que a utilização da areia no mundo está 

ocorrendo em um ritmo maior que sua possibilidade de renovação. Esta frase parece 

uma repetição do tópico em que é citada a origem da sustentabilidade, pois em 1713 foi 

o uso demasiado da Madeira que culminou no texto do Tratado sobre Sustentabilidade 

de autoria de Carlowitz.   

 José Mário Coelho (2012, p. 223) também ratifica a notícia da extração de 

areia ao informar que “poucos sabem, mas a produção brasileira de agregados para 

construção civil, como a de areia, supera a de minério de ferro. A extração de areia é um 

dos carros chefes da mineração e o responsável pela balança comercial positiva”.  

O mundo passa por um crescimento populacional. Este é a razão de um natural 

aumento de demanda pelo recurso mineral areia. Ela é a principal fonte da construção 

civil, pois utilizada em todas as fases da Construção. Para conseguir suprir o Mercado e 

auxiliar no desenvolvimento econômico, a extração de areia acontece em uma 

velocidade maior do que a sua capacidade de renovação. Isto é um problema porque 

contrário aos ditames de uma produção sustentável. 

Quem poderia imaginar que um dia pensaríamos na possibilidade de a areia se 

tornar um recurso escasso. Esta, assim como a água, é essencial para o ser  humano, 

pois possui inúmeras possíveis aplicações, além de ser um relevante fator de 

crescimento social. Assim, diante das notícias do advento da escassez deste recurso 

mineral, é possível concluir que sua extração não encontra supedânea para almejada 

sustentabilidade. 
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6.1 Extração de areia: casos práticos de proibição e relação com a escassez 

 

Sob o fundamento dos impactos negativos produzidos pela atividade de 

extração de areia em cursos de água, já existem determinações judiciais no sentido de se 

proibir o exercício da atividade.  

A título de exemplo, em julho de 2012, a justiça de Porto Alegre julgou Ação 

Civil Pública e determinou a proibição da atividade de extração de areia no Rio Paraná. 

A Ação fora ajuizada pelo Procurador da República de Umuarama, Robson Martins. 

Dentre os fundamentos do pedido está o fato de as mineradoras amontoarem a areia 

extraída  nas margens dos rios, impedindo assim, o crescimento da mata ciliar, o que 

conduz ao assoreamento do rio.  

 
O Procurador da república argumenta que as empresas não atendem aos 
requisitos legais para a prática do serviço. Uma das principais irregularidades 
tem a ver com a distância do rio, segundo Martins. As empresas deveriam 
fazer a extração no mínimo a 100 metros da margem do Rio Paraná, mas não 
respeitam esse limite. Com o tempo, montes de areia começam a se formar, o 
que impede o surgimento de mata ciliar (TRIBUNAL DE JUSTIÇA G1, 
Paraná, 12 jun 2.012) 
 

 
No Rio Cubatão, em Santa Catarina, as atividades de mineração de areia são 

legalizadas. Todavia, a falta de fiscalização está contribuindo para a devastação 

ambiental. Árvores derrubadas, destruição da mata ciliar, erosões e animais mortos. Este 

é o triste quadro denunciado por moradores do municipio de Santo Amaro da 

Imperatriz; 
Cercas, árvores caídas e postes pendurados deixam claro o alargamento do leito 
do rio.  Animais mortos, como peixes e capivaras, servem de alerta. “Certamente, 

com o material retirado, você pode aprofundar o leito do rio, mas gera material 
particulado na água. Com isso, há perda da biodiversidade, como peixes, répteis, 
anfíbios, toda a vida que há no ambiente fluvial”, afirma o especialista em direito 

ambiental, Eduardo Moreira Lima. (LIMA, G1, Santa Catarina, 03 out 2.015) 
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Figura 5 - Animais Mortos em decorrência  da Erosão – (Foto:   Reprodução   RBS TV)    

 
No Rio Jacuí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, a situação se 

repete. Foi necessária a intervenção judicial para obstar a devastação ambiental  

provocada pela atividade de mineração de areia. A juíza que tomou a decisão proibitiva  

argumentou que a retirada de areia do rio provocou vultuosos danos ao meio ambiente, 

além de prejuízos de dificil reparação;  

 
As dragas puxavam a areia do rio por meio de um cano de sucção. Quando o 
cano não encontrava mais areia no fundo, a opção de muitos mineradores era de 
se aproximar das margens. Essa extração próxima da costa é ilegal porque tira a 
sustentação do solo e tudo o que está sobre a margem sucumbe. O fenômeno é 
conhecido como solapamento e causa um dano ambiental irreparável. 
(POLÊMICA, G1, Rio Grande do Sul, mai, 2013)  
 

No Rio São Francisco, foi a população que se organizou para frear a mineração 

de areia. Em 12 de novembro de 2012, cerca de 100 pessoas ocuparam a 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), em João Pessoa.  “Os 

manifestantes exigiam da atual superintendente da Sudema, Laura Farias, a 

regularização da atividade de extração de areia junto ao Rio Paraíba, que prejudica a 

saúde do rio e acelera o processo de desertificação”. (DEMENTSHUK, 2014) 

No ano de 2009, o Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental suspendeu as 

atividades de 12  mineradoras de areia na bacia do Rio das Velhas na região 

metropolitana de Belo Horizonte. “O motivo apontado foi a invasão em Areas de 

preservação permanente, e o assoreamento do rio”. (Minas Sustentável, 27, mai 2009) 

Em novembro de 2014, em meio a uma crise hidrica, cerca de 5.000 caminhões 

de sedimentos são retirados do Rio das Velhas trazendo preocupação para os 

ambientalistas: 
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Em meio a uma crise hídrica sem precedentes no país, uma obra  irregular no 
rio das Velhas, em Raposos, na região metropolitana, tem preocupado 
ambientalistas e mobilizado autoridades, que temem danos ambientais na 
área. Cerca de 5.000 caminhões de sedimentos estão sendo retirados do fundo 
do rio, e o material está sendo beneficiado por uma mineradora em busca de 
cascalho, areia e até mesmo de ouro. (RIO, Jornal O Tempo, 11 nov 2014) 

 
  Conforme noticiado na reportagem supra, a extração de areia em cursos de 

água culmina em impactos negativos atrelados à supressão da quantidade e da qualidade 

da água. Aludida atividade alcança proporções gigantescas quando atrelada à crise 

hídrica.  

 

A Existência de decisões judiciais proibindo o exercício da atividade de extração 

de areia em rios tem sido um mecanismo de tutela ambiental coerente para com os 

anseios sociais no sentido de fazer cessar a citada atividade. 

 

6.2 Alternativas tecnológicas à areia natural 

 

É inegável que a atividade de extração de areia é de grande importância para o 

desenvolvimento social porque é um dos setores básicos da economia do país. Contribui 

de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações. É fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime.  

No tocante ao desenvolvimento econômico, a extração de areia representa 

considerável relevância, pois é o insumo mineral mais consumido no planeta, 

juntamente com a água mineral e a brita. Dela depende toda a construção civil, seja no 

que diz respeito ao uso direto, seja no que diz respeito ao uso indireto, tendo em vista 

que a argamassa, o cimento e o concreto também são compostos em grande parte por 

esse recurso natural. A atividade de extração de areia é tão importante que o seu 

consumo médio por habitante, juntamente com o de brita, é considerado no índice de 

avaliação do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento humano. (COELHO, 

2012, P 235) 

Todavia, a despeito de sua importância econômica e social, a areia é um 

recurso natural e sua extração gera danos ao meio ambiente. Cita-se a titulo de exemplo: 

a poluição atmosférica, a poluição hídrica, sonora e visual. É importante reconhecer e 

manter sob controle os impactos negativos que esta atividade provoca no meio 

ambiente, proporcionando, assim, um meio ambiente adequado para as futuras gerações 
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Em um esforço para proteger o meio ambiente, o governo da Índia proibiu a 

extração de areia natural em cursos de água. A decisão governamental foi contestada, 

mas o Tribunal de Mumbai confirmou a proibição. Chiranjib Banerjee (2015, p. 1), 

informou que “uma grande parcela da areia usada na construção em Mumbai e arredores 

era extraída dos leitos dos rio antes da determinação do governo”.  

A falta de reservas naturais alternativas de areia na área de Mumbai levou à 

exigência de importação deste material dos estados vizinhos, que não enfrentam as 

mesmas limitações. Isto provocou o aumento nos custos de transporte para as areias de 

construção para a fabricação de concreto. Outra alternativa que emergiu para sociedade 

indiana foi a utilização de areia britada. A areia extraída de rocha britada, ou areia 

industrial. (AREIA, MAAD Minerals & Mines, 2013) 

A proibição de extração da areia nos rios na região de Mumbai é indicativa de 

uma tendência em âmbito mundial. A iniciativa governamental cumpre exatamente os 

ditames dos textos internacionais que tutelam o meio ambiente, pois conhecendo a 

insustentabilidade e o potencial impacto da atividade extrativa no recurso hídrico, para 

tutelá-lo, é imposta a proibição de extração de areia nos rios. 

Segundo informações do jornalista Altair Santos (2014), “Para se reinventar, o 

setor busca materiais alternativos. Dentre eles, a areia de rocha ou a areia de resíduos da 

construção civil. No Brasil, já existe demanda para este tipo de areia nos mercados de 

Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.” Se percebe que a necessidade de se reinventar o 

mercado fez surgir a areia artificial. 

Avaliando a utilização da areia natural e artificial, o engenheiro Jorge Aoki 

(2009) cita a dificuldade em se manter a atividade de extração de areia natural 

asseverando que: 

 
Dos materiais componentes do concreto, a areia natural é o que tem mais 
dificuldade em manter a produção ou extração, por conta das exigências 
ambientais. Com isso, aparece outra desvantagem: o frete. Cada vez mais os 
areais se afastam dos centros consumidores e o transporte, em muitos casos, 
tem um custo maior que o próprio material. Nas regiões metropolitanas do 
Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, a distância média chega hoje a mais 
de 100 km.  
 
Por outro lado, a areia artificial, ou também chamada areia industrial – obtida 
nas instalações de britagem -, geralmente tem sua produção em locais mais 
próximos das centrais de concreto ou das obras, além de aproveitar parte do 
material de descarte das minerações.  
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A areia artificial tem apresentado viabilidade técnica e econômica quando 

substituída pela areia natural. É que, além causar menor impacto ambiental, sua 

valoração é mais econômica, o que a torna mais atrativa que a areia natural. Conforme 

se percebe, existe mercado para a areia artificial. Assim, privilegiar o meio ambiente 

evitando a extração de areia natural em cursos de água é uma iniciativa louvável e 

abarcada pelos ditames da sustentabilidade. 

No tocante à sustentabilidade da extração de areia natural, o pesquisador João 

Sampaio (2008,) informa que “já é consenso que a extração de areia natural é uma 

atividade insustentável". Países da Europa e os Estados Unidos já adotam a substituição 

desde a década de 1970. No Brasil, porém, o uso dessa tecnologia é ainda muito 

restrito”.  

A utilização da areia artificial tem se apresentado como uma alternativa viável 

e mais sustentável que a atividade de extração de areia natural. Atualmente alternativas 

estão presentes no mercado, como a produção da areia através do reaproveitamento do 

bagaço de cana de açúcar.  

 

6.2.1- Bagaço de cana de Açúcar substituindo a areia 

 

Na tentativa de minimizar ou exaurir os impactos hídricos causados pela 

extração de areia, várias pesquisas têm sido realizadas na tentativa de substituição 

matéria.  No Brasil, aludidas pesquisas tem obtido sucesso. É o caso, por exemplo, do 

bagaço de cana. O reaproveitamento das cinzas geradas com a queima de bagaço de 

cana na produção de concreto no setor da construção civil poderá transformar o resíduo 

em mais um subproduto da cana, agregando resultados adicionais ao fluxo de caixa das 

usinas.  

A técnica para o uso das cinzas na produção de concreto, desenvolvida pelo 

pesquisador e professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Almir 

Sales, vem sendo estudada há quatro anos. O estudo do grupo coordenado por Sales 

surgiu da necessidade de buscar novos materiais para substituir os chamados “agregados 

naturais” do concreto, normalmente a areia – retirada dos rios e a pedra britada, ou seja, 

os pequenos fragmentos de pedra provenientes da ação de uma britadeira.  

A cinza gerada pela queima do bagaço de cana foi escolhida como alternativa 

viável principalmente pela grande quantidade produzida. O volume elevado é um dos 

requisitos básicos para um resíduo ser considerado como alternativa para a areia, já que 
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ela é muito utilizada no dia-a-dia. De acordo com o pesquisador da UFSCAR, 

Rodrigues (2011),  “os estudos com as cinzas de bagaço ainda estão em fase inicial. O 

grupo está avaliando os parâmetros de durabilidade, mas a pesquisa já revelou que o 

concreto feito com cinza aumenta de 15% a 17% a resistência do material.” O 

pesquisador afirma, ainda que: 

 
Atualmente, de 100 a 120 milhões de toneladas de areia de rio são 
consumidas anualmente no Brasil. Em contrapartida, são produzidas cerca de 
quatro milhões de toneladas de cinza a partir do bagaço da cana. Portanto, do 
volume total, a cinza representaria 4% da areia. “Isto significa que em 1 m³ 
de concreto, de acordo com nossas pesquisas, a cinza pode substituir até 50% 
da areia, (RODRIGUES,2011) 

 

A pesquisa do grupo da UFSCAR é direcionada principalmente para as regiões 

onde existe bastante produção de açúcar e etanol e, consequentemente, grande queima 

de bagaço e cinza residual.  

Em dezembro de 2010, a revista Exame noticiou uma pesquisa semelhante, 

mas que utiliza também o bagaço da cana-de-açúcar além das cinzas.  Chamado de 

fibrocimento, o produto é resultado de estudos do pesquisador Ronaldo Soares Teixeira, 

da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), que substituiu alguns dos componentes 

usuais do concreto geralmente composto por água, polpa celulósica e fibra sintética 

pelos resíduos naturais da moagem de cana. A vantagem da utilização desta areia está 

no fato de ser mais econômica, já que advém do reaproveitamento de resíduos.  

A areia natural é um dos recursos mais valiosos e consumidos do mundo. 

Todavia, sua extração em leito de rios provoca impactos ambientais irreparáveis, tanto 

no tocante à qualidade quanto no tocante à qualidade hídrica.  Este motivo impulsionou 

a proibição da atividade de extração em diversos municípios brasileiros, bem como em 

outros países, como por exemplo, na Índia. 

A pesquisa apontou para o fato de já existirem formas de areia artificiais com 

plena capacidade para substituir a areia natural. Estes substitutos apresentados, além de 

mais econômicos, são mais sustentáveis haja vista o fato de advirem de 

reaproveitamento de substâncias, como restos de pedreiras e de bagaço de cana de 

açúcar. Vários países da Europa, desde a década de 1970, já efetuaram a substituição da 

areia natural pela areia artificial, o que pode ser encarado como um grande avanço na 

tutela do meio ambiente. Enquanto no Brasil, devido à abundância de rios, ainda se 

mantém a atividade de exploração neste local. 
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7-  RELAÇÃO ENTRE RECURSOS HÍDRICOS E A EXTRAÇÃO DE AREIA 

 

A água é um elemento natural e reciclável por excelência. É uma substância 

líquida e incolor, formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Pode ser 

encontrada nos estados liquido, sólido ou gasoso. Dá forma aos rios, lagos, mares, 

geleira e oceanos. Está presente na neblina e no orvalho da manhã. Em tese de 

doutorado, Maria Luiza Machado Granziera apud Laudelino Freire (2006, p. 25) 

conceitua o vocábulo água, informando que este advém do latim aqua. No azo, aponta 

os estados físicos em que se encontra: 

 
A água pode ser definida como uma substância líquida e insípida, encontrada 
em grande abundancia na natureza. Em estado liquido pode ser encontrada 
nos mares, rios e lagos. Em estado solido constitui o gelo e a neve. Em estado 
de vapor visível na atmosfera formando as nuvens e a neblina e em estado 
invisível sempre no ar.  
 

 A água que existe no planeta está em constante movimento. A quantidade 

existente na Terra é praticamente invariável há centenas de anos. Devido ao ciclo 

hidrológico, o volume permanece o mesmo. O que muda é a distribuição regional e o 

seu estado físico. O ciclo hidrológico atua da seguinte forma: a água que está no estado 

líquido é encontrada nos lagos, rios e oceanos. Em decorrência do calor do sol, a água 

evapora. O vapor formado sobe para atmosfera dando origem às nuvens. 

Posteriormente, a água que estava em forma de vapor se precipita na terra em forma de 

chuva, neve ou orvalho. Neste processo, a água se recicla sustentando a vida na terra.  

Segundo o Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental da COPASA, 

(2013, p.4)  água é classificada em doce ou salgada. A salgada está presente nos 

oceanos, que cobrem cerca de 75% da superfície da Terra e representam 97,4% de toda 

a água. Do total de água doce existente, 90% correspondem às geleiras e o restante está 

nos rios, lagos e lençóis subterrâneos.  

A superfície do planeta Terra contém cerca de 71% (setenta e um por cento) de 

água em estado líquido, fator que justifica denominá-la de planeta água. Deste 

montante, apenas 3% é de água doce. Todo o restante é de água salgada. A água com 

potencial de utilização pelos seres humanos é a doce, pois a salgada contém minerais e 

sais impróprios para a saúde humana. (AYER, 2012) 

 A água doce é de suma importância para manutenção da vida no planeta Terra. 

Está intrinsecamente ligada à saúde e à dignidade da pessoa humana. Ela é responsável 
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pela variação climática, pela manutenção dos rios, lagos e oceanos. Alem, de criar 

condições para o desenvolvimento de plantas e de animais. É um recurso essencial. 

Tanto é que o percentual de água no corpo humano pode chegar a até 70% (setenta por 

cento). Devemos a ela o ar que respiramos, haja vista o fato de participar ativamente na 

fotossíntese auxiliando na produção de oxigênio. Acresce-se à água importância 

econômica; pois ocupa importante posição no desenvolvimento do país. É fonte de 

energia para hidrelétrica, de irrigação para a agricultura e de múltiplas utilizações na 

indústria.  

Diante de tamanha importância, é possível afirmar que o direito humano à água 

está intrinsecamente ligado ao direito humano à vida. A ausência de água pode 

significar a ausência de vida. Granziera (2006, p. 16) ratifica salientando que a água é 

elemento intrínseco a sobrevivência. A Declaração Universal dos Direitos da Água 

prescreve que; “A água é a seiva do nosso planeta. É condição essencial de vida de todo 

animal, vegetal ou ser humano.”  

Diante desta essencialidade e do ciclo hidrológico que sustenta a constante 

renovação hídrica, tona-se imperioso verificar se é possível se falar em escassez hídrica. 

 

7.1 A água enquanto Direito Fundamental  e a necessidade de sua tutela 

  

O direito à vida está insculpido na Constituição Federal brasileira como um 

direito fundamental. Viegas (2005, p. 25) apud André Ramos Tavares informa que o 

direito à vida é o direito humano mais sagrado. Por tal motivo, seu conteúdo abrange 

duas vertentes; primeiro, em permanecer existente. Segundo, a um nível adequado de 

vida. 

 
Em primeiro lugar cumpre assegurar a todos o direito de simplesmente 
continuar vivo, permanecer existindo até a interrupção da vida por causas 
naturais. Isto se garante através da segurança pública, com a proibição de 
justiça privada e com o respeito por parte do Estado, à vida de seus cidadãos. 
Em segundo lugar, é preciso assegurar um nível mínimo de vida, compatível 
com a dignidade da pessoa humana. Isto inclui direito a uma alimentação 
adequada, moradia, saúde, educação cultura e lazer.  
 

É incontestável que a água é elemento intrínseco à sobrevivência digna, pois 

além de alimentar a vida é o diferencial na ponderação de dignidade da pessoa humana 

por ser condizente com o mínimo existencial. Na obra “Meio Ambiente como Direito a 

Vida – Brasil, Portugal e Espanha” Beatriz Souza Costa (2013) salienta a dificuldade de 
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se firmar um conceito de Direito Fundamental. Afirma acordar com Jorge Miranda que 

assim define: 

 
Por direito fundamentais podem ser entendidos prima facie como direitos 
inerentes a própria noção de pessoa, como os direitos que constituem a base 
jurídica da vida humana no seu nível atual de dignidade, como as bases 
principais da situação jurídica de cada pessoa. Eles dependem das filosofias 
políticas, sociais e econômicas e das circunstancias de cada época e lugar. 
Não excluímos- bem pelo contrario- o apelo ao direito natural, o apelo ao 
valor e a dignidade da pessoa humana, a direitos derivados da natureza do 
homem ou da natureza do direito. 

 

Os Direitos Fundamentais se institucionalizaram com a Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos. Inicialmente, aludido documento traçou diretrizes 

de cunho moral, não obrigatório para os Estados. A obrigatoriedade adveio em 1948 

através da Ata final da Conferencia sobre direitos Humanos. Doravante, os Estados se 

obrigaram a pautar a Ordem jurídica primando pelo reconhecimento da igualdade em 

dignidade de toda pessoa e de forma isonômica. Leilane Grubba (2012) pontua que a 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos objetivou institucionalizar de forma 

supranacional a garantia dos resultados das lutas por dignidade humana.  

Neste viés, a dignidade da pessoa humana é o núcleo dos direitos 

fundamentais. É fator diretivo de proteção e de arrimo. Concede concretude aos direitos 

concernentes à integridade física e intelectual como os direitos econômicos, sociais, 

culturais e políticos, todos essenciais e invioláveis. Assim, o principio da dignidade da 

pessoa humana foi expresso na Constituição brasileira como vetor do Estado 

democrático de direito, atuando como limite e parâmetro da atividade estatal na sua 

relação com os indivíduos. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 elenca em um extenso rol de direitos 

fundamentais. Neste rol está o Direito à vida, mas não o direito à água. Partindo-se da 

premissa de que não há vida no planeta Terra sem água, a existência desta é condição 

para aquela. Mesmo não elencada no rol de direitos fundamentais, o direito à água pode 

ser considerado fundamental por equiparação haja vista sua essencialidade. Na dicção 

de Oliveira et al (2014, p. 275), a ONU expressou ser a água o bem mais precioso para a 

vida na terra: 
 

No Ano Internacional da Água Doce (2013), a Organização das Nações 
Unidas (ONU) a reconheceu como o elemento mais precioso para a vida na 
Terra. É essencial para a satisfação das necessidades devido a seus múltiplos 
usos na vida, saúde, produção de alimentos, dessedentação de animais, 



74 
 

   

recreação, produção de energia e manutenção dos ecossistemas regionais e 
globais, o que a torna um bem de interesse coletivo: a água é um bem de 
domínio público. Segundo o artigo 1º da Lei 9.433/97: “A Política Nacional 
de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: I - a água é um 
bem de domínio publico.  
 

Embora a Constituição brasileira não tenha elencado o direito à água como 

fundamental, já existem documentos internacionais assim a preceituando. Em 2010, a 

Assembleia Geral da ONU reconheceu a água potável como Direito Humano essencial e 

indispensável para que o ser humano possa gozar plenamente do direito à vida. 

 
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em uma 
votação realizada hoje na sede da entidade em Nova York e que espelha a 
preocupação com a situação de quase 900 milhões de pessoas em todo o 
mundo sem acesso a fontes de água limpa. [...]  
O texto da resolução manifesta profunda preocupação com o fato de 884 
milhões de pessoas em todo o mundo não terem acesso a fontes confiáveis de 
água potável e de mais de 2,6 bilhões não disporem de saneamento básico.  
Estudos também indicam que cerca de 1,5 milhão de crianças menores de 
cinco anos morrem e 443 milhões de vidas são perdidas todos os anos no 
planeta por conta de doenças relacionadas à potabilidade da água e à 
precariedade dos serviços de saneamento básico. Pela resolução aprovada 
hoje pela Assembleia Geral da ONU, composta por 192 países, Catarina de 
Albuquerque, especialista independente da ONU em direitos humanos, terá 
de incluir em seu relatório anual sobre o tema a situação do acesso à água 
potável e ao saneamento básico. As análises se concentrarão nos desafios a 
serem superados para que haja direito universal à água e aos serviços de 
saneamento e no progresso dos países rumo ao cumprimento das Metas do 
Milênio (AGÊNCIA DO ESTADO, 2010, p. 1) 

 

Milhões de vidas são perdidas no planeta Terra em decorrência da falta de água 

ou pelo consumo de água sem qualidade. O direito à água está vinculado 

umbilicalmente ao direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à 

vida. Motivo imperioso para que o direito à água seja erigido constitucionalmente a 

direito fundamental em âmbito mundial. 

Considerando a importância vital da água, Marcilene Aparecida Ferreira (2013, 

p. 72) defende que, além de um direito fundamental, a água deve ser erigida a 

patrimônio da humanidade.  Se assim ocorrer, o dever de proteção e tutela alcançará o 

nível mundial.  
 
A água é um bem ambiental, nem público e nem privado, bem de uso comum 
do povo, um direito fundamental e difuso, patrimônio da humanidade e da 
natureza. O direito à água é inerente à sobrevivência das pessoas, portanto 
vincula-se ao direito e garantia fundamental à inviolabilidade do direito à 
vida, previsto no caput do art. 5º e no art. 225 da Constituição da República 
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, p. 1). E o direito de água vincula-se ao 
dever de proteção, de gestão desses bens, do qual emana os princípios 
jurídicos e demanda a criação de diversas normas jurídicas.  
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 Extrai-se que, como inerente à sobrevivência, a água é um direito humano 

fundamental, logo sua gestão é obrigatória e essencial para todos os Estados porque 

somente através de uma tutela mundial sera afastado o atual desafio de se fazer garantir 

água para a natureza, para as gerações presentes e futuras.  O direito à água se vincula 

ao dever de proteção, o que torna obrigatório para os Estados a gestão no sentido de 

criar princípios jurídicos e a criação de diversas normas jurídicas de tutela. 

 Perante a comunidade internacional, já existem tratados e recomendação que, 

reconhecendo a água como direito fundamental, criam metas e regras de utilização da 

água, priorizando a manutenção da dignidade da pessoa humana. 

    

7.2.  Água doce e documentos internacionais 

 

Além da Assembleia Geral da ONU reconhecer a água potável como direito 

humano essencial, impende anotar que outros documentos internacionais já inscreveram 

a necessidade da preservação da água doce.  

Erivaldo Barbosa (2010, p. 40) noticia que, na Conferência Internacional sobre 

a Água e o Meio Ambiente, realizada em Dublin no ano de 1992, fora inscrito o 

princípio da água doce como recurso finito e vulnerável, essêncial para garantir a vida, 

o desenvolvimento e o meio ambiente.   

O primeiro olhar da sociedade internacional para a questão da água no mundo 

aporta na necessidade de mudança de paradigmas. A água deixa de ser considerada 

como um recurso infinito e abundante. Sua essencialidade ultrapassa a garantia de vida 

e alcança os meios de subsistência desta, como o meio ambiente e o desenvolvimento 

social. 

No mesmo ano, fora produzida durante a ECO 92, que aconteceu no Brasil, a 

cartilha “Agenda 21”. Desta, se extrai:  

 
A Água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é 
assegurar que se mantenha uma oferta adequada de Água de boa qualidade 
para toda população do planeta, ao mesmo tempo em que se preservem as 
funções hidrológicas. Biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as 
atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo 
vetores de moléstias relacionadas com a água. 

 

O segundo olhar da sociedade internacional para a questão da água no mundo 

aporta na questão da qualidade desta. É que a água de má qualidade é imprestável para o 
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consumo, pois vetor de transmissão de doenças para seres humanos e demais seres 

vivos. Contabilizar grande volume de água sem qualidade é o mesmo que a não 

existência desta. 

Em novembro de 2002, o Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais 

para o reconhecimento do Direito Humano à Água10 se reuniu em Genebra e aprovou o 

Comentário Geral número 15 que, em seu texto, menciona ser a água pressuposto para o 

exercício e cumprimento dos demais direitos humanos. Por tal motivo o uso da água 

deve ocorrer de forma sustentável para que possa ser exercício pelas gerações presentes 

e futuras. No azo, informa que para haver o uso sustentável, os seguintes fatores devem 

ser observados 

 
a) Disponibilidade no sentido de que o abastecimento de água de cada pessoa 
deve ser contínuo e suficiente para os usos pessoais e domésticos.   
b)-Qualidade no sentido de  que a água disponível deve ser potável. Sem 
substâncias químicas ou radiativas que possam constituir uma ameaça a 
saúde das pessoas.                                                                              
c)_ Acessibilidade- O acesso à água em quantidade e qualidade e as 
instalações e os serviços devem estar ao alcance de toda a população. Além 
da qualidade, o abastecimento deve considerar necessidades relativas ao 
gênero, o ciclo vital e a intimidade. Os custos associados ao abastecimento de 
água devem ser acessíveis à população, impedindo que se criem novas 
categorias de excluídos, Não discriminação: O acesso à água e aos serviços e 
às instalações deve ser acessível a toda a população, incluídos aqui aqueles 
que se encontra em situação de vulnerabilidade e marginalização. Por fim, a 
acessibilidade também compreende o direito de solicitar, receber e difundir 
informações sobre as questões da água. (COMITÊ DE DIREITOS 
ECONOMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS PARA RECONHECIMENTO 
DO DIREITO HUMANO À ÁGUA, 2002) 
 

No ano de 2002, a sustentabilidade do uso da água e sua preservação para as 

gerações presentes e futuras assumem o vértice da preocupação da sociedade 

internacional. Os fatores disponibilidade, qualidade e acessibilidade aparecem como 

guias do uso sustentável. 

O trinômio supracitado passa a guiar às obrigações estatais no tocante a 

implementação de políticas publicas afim de que, além de fazer garantida a permanência 

da água  doce no planeta haja também a sua preservação. 

 

                                                
10 O Comitê de Direitos Economicos, Sociais e Culturais para o Reconhecimento do Direito 

Humano a Água foi instituído em 1985 com o objetivo de fiscalizar e avaliar o cumprimento do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais por parte dos países signatários. 
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7.3 Escassez hídrica e possível relação com a atividade de extração de 

areia em rios 

 

Ao se  considerar o quadro de renovação da água através do ciclo hidrológico, 

aventam-se dúvidas quanto à real escassez hídrica e, se esta de fato ocorre, quais os 

motivos que a impulsionaram.  

Segundo Constantinov (2010, p. 411) estudos demonstram que a demanda por 

água dobra a cada 21 (vinte e um) anos, ao passo que a disponibilidade de água doce no 

mundo caiu cerca de  62% ( sessenta e dois por cento) nos últimos 50 anos. É que, 

embora 3/4 do planeta terra seja coberto por água, apenas 2,5 por cento desse total é 

formado por água doce com potencial para utilização humana.  

Mariana Segala (2012, p. 43) noticia que, segundo o Instituto Internacional de 

Pesquisa de Política Alimentar, que até 2050 um total de 4,8 bilhões de pessoas estará 

em situação de estresse hídrico. O estresse hidrico ocorre quando a oferta de água 

disponível para consumo não consegue suprir a demanda existente. Imperando um 

déficite.  

A Consultoria britânica Maplecroft elaborou um levantamento quanto ás dez 

regiões mais vulneráveis á falta de água no mundo.Vanessa Barbosa (2011, p. 40) expõe 

aludido relatório: 

 
Mauritânia na África é o pais mais vulnerável a falta de água. Possui apenas 
um rio em seu território. Pelo menos 90% da população do Estado é 
dependente do abastecimento de água externo. O Kuwait, embora rico em 
petróleo, é o único que não possui em seu território água doce. Não há sequer 
aquíferos subterrâneos. Aproximadamente 70% da água potável consumida 
precisa ser dessalinada ou importada. Na Jordania, o abastecimento de água 
acontece uma vez por semana. No Egito não há saneamento. A população 
retira do rio Nilo seus recursos hídricos. Israel também já utiliza o processo 
de dessalinização. Na Nigéria há recursos hídricos, todavia, faltam sistemas 
adequados de purificação. Em Omãhá secas constantes e um numero limito 
de chuvas.  

 

A escassez hídrica é um problema de âmbito mundial. A Índia, por exemplo, 

convive com escassos recursos hídricos, pois o seu território possui apenas 4% da água 

potável do mundo e abriga 16% da população mundial. Naturalmente, há pouca água 

potável para um grande contingente de pessoas. Todavia, além de possuir poucas 

reservas hídricas a qualidade da água é comprometida pela poluição. 
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Os rios da índia estão ficando muito rasos não guardando capacidade de 
conter água suficiente para sustentar as demandas dos diversos setores. Além 
disso, a China faz barragens no Tibet desviando e utilizando parte da água 
que ia para a Índia. A maioria dos agricultores indianos dependem da água 
subterrânea para suas atividades. Está ocorrendo uma sobreutilização dos 
aquíferos pela agricultura, o que também diminui o estoque de água. Outro 
fator desencadeante da escassez hídrica é o rápido desenvolvimento das 
mineradoras que contaminou as águas. Além do desmatamento massivo e 
degradação do meio ambiente. (ALVES, 2014) 

 

Na Índia, há fatores determinantes para o processo de escassez hídrica. O 

desenvolvimento econômico é um destes fatores, pois o rápido desenvolvimento de 

mineradoras culminou na contaminação da água potável. O desenvolvimento 

econômico que ontem era solução tornou-se hoje um problema. As empresas na Índia já 

estão contratando menos pessoas em razão da escassez de água limpa.  Os agricultores 

necessitam cavar poços cada vez mais fundos para encontrar água e, mesmo assim, a 

água encontrada nos lençóis freáticos está contaminada por metais pesados oriundos da 

mineração. Com a escassez hídrica e a falta de qualidade da água na Índia, o país 

atravessa crise ambiental, econômica e social. (MAAD MINES & MINERALS, 2015) 

Diferente da India, a China é um dos países mais ricos em água no mundo. Fator 

que não a exonera da crise hídrica. A maioria das águas encontra-se no sul do país, 

enquanto o norte padece da escassez.  Certo é que o fato de possuir recursos hídricos em 

demasia não afasta a necessidade de o Estado ficar alerta quanto aos recursos hídricos. 

César Chelala (2014) informa que o Ministério dos recursos Hídricos da China 

anunciou em 2012 que 28 mil rios desapareceram nos últimos vinte anos. O número é 

assustador e denota a possibilidade de escassez hídrica.  

Aliado ao desaparecimento dos rios, a população da China enfrenta a poluição 

hídrica, o que torna as águas existentes impróprias para o consumo. Cerca de um terço 

da água utilizada no país vem do subsolo, o que não assegura que a água doce esteja 

própria para o consumo humano. José Eduardo Mendonça (2014) alude a um relatório 

do governo da China noticiando que pesquisas recentes comprovaram que cerca de 60% 

dos 4.778 pontos de medição de qualidade das águas subterrâneas em 203 cidades da 

China foram classificados como “muito ruim” ou “relativamente ruim” em 2013.  

  Para os chineses, a água considerada muito ruim não pode ser utilizada em 

nenhuma hipótese. A água classificada como relativamente ruim só pode ser utilizada 

para consumo após passar por um tratamento apropriado.  

Embora privilegiado por grandes depósitos naturais de água doce, o Brasil, 

pela Agência Nacional de Água, corre o risco de chegar a 2015 com problemas de 
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abastecimento de água em mais da metade dos municípios. O diagnóstico está no Atlas 

Brasil, lançado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2012). 

A maioria dos Estados brasileiros está vivenciando a escassez hídrica, como, 

por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Racionamento, rodízio de abastecimento 

e até a criação de multas pelo consumo excessivo foram previstas. A jornalista Vanessa 

Barbosa (2015) informa que, em Minas Gerais, a água está secando. Em pleno período 

de chuvas, 110 cidades mineiras declararam estado de emergência. O Sistema 

Paraopeba, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, opera com apenas 

30 % de capacidade. No ano passado, esse índice era de 78%. 

A escassez de recursos hídricos é patente. Medidas de restrição, estado de 

atenção e de alerta ao uso e a captação de águas são uma necessidade. Não se pode 

olvidar que além de estabelecer critérios quanto ao uso e captação da água é também 

necessário direcionar o olhar para as atividades econômicas que contribuem para a 

escassez hídrica.  

Vários fatores impulsionaram a atual situação de escassez hídrica. A destruição 

dos mananciais consequência da devastação das matas ciliares, a contaminação dos 

mananciais pelo lixo e lançamento de detritos, o uso pela agricultura, pela pecuária e o 

consumo pelo ser humano auxiliaram o desencadeamento do quadro de escassez. 

Viegas (2005, p. 27) aponta a poluição ambiental como principal fator da crise 

da água. Informa que após a Revolução Industrial, o ser humano centrou-se na produção 

sem maiores cuidados com a preservação do meio ambiente e seus recursos.  Certo é 

que a escassez dos recursos hídricos levanta a bandeira para a necessidade de se adotar 

mecanismos que busquem além da tutela, a sua preservação. A sociedade, o Estado e os 

Organismos internacionais devem direcionar o olhar para a atual situação da água doce 

no mundo. É importante apontar as atividades que lesionam o ambiente hídrico e tomar 

medidas de precaução e preservação. A começar pela mudança de concepção do homem 

que ainda utiliza a água sob o crivo de abundância e inesgotabilidade, pois a utilização 

excessiva e imprudente culminou na situação de escassez hídrica. 

 

7.4  Situação hídrica em Minas Gerais 

 

Minas Gerais conta com 8,3% (oito ponto três por cento) dos rios, lagos naturais 

e mais de 10 mil cursos d’água. Fornece este recurso para vários outros Estados da 

federação. A posição hídrica privilegiada no cenário nacional fez com que através dos 
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livros de Guimarães Rosa, Minas Gerais recebessem a alcunha de “a caixa d’água do 

Brasil” (AGÊNCIA MINAS, 2012). 

Atualmente, há rios que já secaram. Naqueles que ainda existem, impera a 

poluição e uma gama estratosférica de lixo. Em 2012, uma equipe de reportagem do 

Jornal Estado de Minas percorreu os cursos hídricos. O que encontrou culminou em 

uma série de reportagem denominada: “O Que Fizemos de Nossos Rios... E 

Continuamos a Fazer.” O objetivo do trabalho foi descobrir as principais razões da 

asfixia de nossas águas e seus efeitos sobre o ser humano e a fauna.  

A constatação inafastável é de que a ação do ser humano tem conseguido apagar 

a magia da palavra rio e ameaçar o milagre da renovação da vida. Flávia Ayer (2012) 

noticia que os cursos d’água mineiros estão abarrotados de sedimentos, muitos 

reduzidos a canais de esgoto, são rasos e podres. No Rio das Velhas, em Nova Lima, as 

margens estão tomadas por sacos plásticos e lixo. No Rio São Francisco, nos trechos 

entre São Francisco, Bocaiuva, Montes Claros e Francisco Sá, os ribeirinhos que viviam 

de peixes, hoje vivem da extração de areia em razão do seu assoreamento. 

 
Cerca de 70 (setenta) trabalhadores aprenderam a tirar seu sustento da areia 
que se amontoa no leito do rio, na altura do Município de São Francisco no 
norte de Minas. Com pás e canoas os areeiros trabalham praticamente no 
meio do rio, com água abaixo da cintura. Um desses homens é Dirceu Nunes 
Souza, de 40 anos, que, mesmo sabendo que o sedimento representa seu 
ganha pão, lamenta a degradação ambiental: “Isso é consequência do 
desmatamento”.  (AYER, 2012 p 27) 
 

O famoso “velho Chico”, outrora caudaloso, já não é mais o mesmo. No lugar da 

pesca de peixes, restou a extração da areia como uma última opção de se fazer renda 

através do rio. De fato, precisamos acordar para atual realidade hídrica em Minas Gerais 

e rever a situação dos nossos rios. Devemos pensar no que ontem fizemos e no que 

faremos dos rios doravante. 

O Rio Paraopeba de água em tom marrom tornou-se uma pintura abstrata. É que 

ganhou tons de cinza do esgoto que lhe é despejado e de vermelho advindo de resíduos 

da mineração. Se nestas águas há resíduos de mineração, é possível registrar a 

existência de metais pesados.  
Flávia Ayer noticia que análises do Cipar mostram que níveis de metais 
pesados como chumbo, arsênio e alumínio, substâncias que podem levar a 
problemas neurológicos e ao câncer, extrapolam os limites da lei. Noticia 
ainda que um dos afluentes do rio Paraopeba, o Rio Maranhão é um dos mais 
castigados dos afluentes. Há muito lixo nas margens, além de carregar a 
sujeira do minério. Lugares onde a régua de medição marcava um metro de 
profundidade, hoje marca meio metro. (AYER, 2012, p. 17) 
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Conforme se percebe, além da péssima qualidade das águas do Paraopeba e 

afluentes, há uma diminuição pela metade do volume. Consequência do desmatamento, 

da retirada da Mata ciliar, enfim da forma como tratamos os rios mineiros. 

Esgoto jogado nos rios sem o devido tratamento, excesso de lixo, resíduos 

tóxicos, desmatamento, retirada da mata ciliar diminuição e até seca das águas, 

devastação. Essa é a situação que se repete nos rios que banham Minas Gerais. A 

situação hídrica da “caixa d’água do Brasil” é de estado de alerta, restrição e abstenção. 

Na bacia do Rio das Velhas a situação também é de escassez. No ano de 2015 o 

Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) publicou oito portarias declarando 

situação de escassez em porções hidrográficas do rio das velhas. De acordo com as 

portarias foi avaliado que a média das vazões diárias em estações de água estavam 

inferiores em até 70% da vasão.  

Para que seja declarada situação de escassez hídrica, o  Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos editou a Deliberação Normativa n° 49 em 26 de março de 

2015 estabeleceu algumas diretrizes e critérios nos quais a sociedade deve estar alerta; 
I. Estado de Atenção: estado de vazão que antecede a situação crítica de 
escassez hídrica e seu Estado de Alerta, no qual não haverá restrição de uso 
para captações de água e o usuário de recursos hídricos deverá ficar atento 
para eventuais alterações do respectivo estado de vazões; II. Estado de 
Alerta: estado de risco de escassez hídrica, que antecede ao estado de 
restrição de uso, caracterizado pelo período de tempo, em que o estado de 
vazão ou o estado de armazenamento dos reservatórios indicarem a adoção 
de ações de alerta para restrição de uso para captações de águas superficiais e 
no qual o usuário de recursos hídricos deverá tomar medidas de atenção e se 
atentar às eventuais alterações do respectivo estado de vazões; III. Estado de 
Restrição de Uso: estado de escassez hídrica caracterizado pelo período de 
tempo em que o estado de vazão ou o estado de armazenamento dos 
reservatórios indicarem restrições do uso da água em uma porção 
hidrográfica; 

A declaração de situação crítica de escassez hídrica nas porções hidrográficas se 

justifica pela necessidade de tomada de ações e visa prevenir ou minimizar os efeitos de 

secas; prevenir ou minorar a degradação ambiental; atender aos usos prioritários e 

minimizar os impactos sobre os múltiplos usos.  

A diretriz determinada pelo IGAM nas últimas portarias que declarou estado de  

Escassez hídrica em porções hidrográficas do rio das velhas estipulou a restrição da 

captação de água pelo período de 30 (trinta dias). 

Como consequência das declarações e do armazenamento dos reservatórios, 
deverá haver redução de volume captado nas outorgas concedidas pelo órgão 
nos seguintes percentuais: 20% do volume diário outorgado para as captações 
de água para a finalidade de consumo humano, dessedentação animal ou 

http://www.igam.mg.gov.br/cerh-mg
http://www.igam.mg.gov.br/cerh-mg
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=37775
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=37775
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abastecimento público; 25% para a finalidade de irrigação; 30% para as 
captações de água para a finalidade de consumo industrial, agroindustrial e 
mineração; e redução de 50% do volume outorgado para as demais 
finalidades. A restrição de uso para captações de água nessas porções 
hidrográficas vigorará, inicialmente, pelo prazo de trinta dias corridos a 
contar da data de publicação das Portarias. (IGAM, 2015) 

 A restrição hídrica consiste na redução de captação da água pelos órgãos 

concessionários. No caso do Rio das Velhas houve uma ponderação na porcentagem de 

redução de acordo com a sua finalidade da captação. Cite-se por exemplo que nas 

industrias e na mineração a redução de captação imposta fora de 50% (cinquenta por 

cento). Já no tocante ao abastecimento público, considerando sua essencialidade, a 

redução de captação fora no montante de 25% (vinte e cinco por cento).  Certo é que a 

imposição da restrição na captação de águas só acontece em razão do quadro de 

escassez hídrica. 

  Importante mencionar que, segundo o Semad (2.009), para haver a 

despoluição do Rio das Velhas o Governo de Minas Gerais investiu entre 2.004 e 2.010 

1,3 bilhão em 172 obras de infra-estrutura. O resultado foi o retorno de algumas 

espécies de peixes ao rio, que ainda não pode ser considerado despoluido.  No azo, fora 

instituída cobrança pela utilização da agua com o objetivo de que o valor arrecadado 

fosse repassado pelo governo aos comitês das bacias de forma trimestral. Acontece que 

segundo denuncia do Comitê da Bacia do Rio das Velhas (CBH 2015), o ultimo repasse 

ocorreu em outubro de 2014. Aludido atraso no repasse configura uma verdadeira 

ameaça aos planos de recuperação da Bacia do Rio das Velhas que padece aos poucos 

em meio à poluição, o lixo e ondesmatamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A extração de areia em cursos de água doce é uma atividade que, no Brasil, 

remonta ao período da colonização. A demanda naquela época era insignificante haja 

vista o fato de destinar-se apenas ao consumo interno e de as contruções utilizarem a 

areia apenas como componente de argamassa. A extração rudimentar não impulsionava 

impactos ambientais consideráveis.  

O passar do tempo trouxe consigo a evolução tecnológica e demais aplicações 

para a areia que por estar diretamente ligada a construção civil, cresce cotidianamente, 

tanto na relevância econômica quanto na social. Acontece que a utilização desenfreada 

dos recursos naturais proporcionou impactos ao meio ambiente capazes de elidir sua 

regeneração. Tal acontecimento fez iniciar uma mudança de paradigmas no ser humano 

que ciente das consequências de seus atos iniciou discussões e conferências mundiais 

destinadas a encontrar soluções capazes de equilibrar a utilização dos recursos naturais 

com medidas de tutela ambiental.  Surgiram documentos internacionais e princípios  

destinados a regulamentar a utilização racional daquilo que o meio ambiente coloca a 

disposição dos seres vivos. 

 A legislação federal brasileira em vigência é no sentido de que, em possuindo a 

atividade significativo impacto para o meio ambiente, sua realização deva preceder de 

Licença Ambiental. A extração de areia é uma destas atividades. Lado outro, no estado 

de Minas Gerais, há um decreto legislativo isentando a extração de areia de licença 

ambiental. A atividade pode ser executada com uma Autorização ambiental de 

funcionamento, muito embora, vigore legislação ambiental mais atual que proibe a 

extração de areia em cursos de águas com o objetivo de em se resguardando a mata 

ciliar estejam protegidos os recursos hídricos.  

Restou demonstrado que a areia é uma relevante atividade porque 

impulsionadora do desenvolvimento econômico. Suas inúmeras aplicações a tornam 

essencial para os seres humanos. Todavia, demonstrou-se também que os impactos dela 

advindos colocam em risco a manutenção dos recursos hídricos. A retirada da mata 

ciliar conduz ao assoreamento do rio. A água se torna turva e acidificada tornando-se 

imprópria para o consumo dos seres humanos e de outros seres vivos.   

Analisando as etapas da atividade e os impactos ambientais dela advindos, foi 

possível constatar que estes podem ser irreversíveis tornando suas águas impróprias 

para o consumo dos seres vivos, a atividade pode culminar na própria extinção do curso 
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de água. Assim, considerando a atual situação de escassez hídrica, todas as medidas de 

tutela aos recursos hídricos merecem a atenção do legislador e da sociedade. 

Todavia, a atividade da extração de areia é propulsora de desenvolvimento 

econômico e se traduz em elemento essencial para os seres humanos. Isto porque, além 

de produzir empregos, é utilizada na criação de casas, hospitais e pavimentação de ruas. 

Logo se traduz em conforto para sociedade. Acontece que este recurso mineral também 

está em processo de escassez. Há notícias de que o seu desaparecimento já é realidade 

em algumas partes do mundo, o que a torna ainda mais valiosa para os seres humanos. 

A premissa supra demonstra um desequilíbrio entre o exercício da atividade 

econômica da extração de areia em cursos de água com a manutenção para gerações 

futuras de dois recursos naturais: a água e a areia.  

A evolução tecnológica se coloca a serviço do ser humano no caso sob análise, 

pois já existem no mercado econômico substitutos para areia natural. Citam-se, a título 

de exemplo, a areia artificial produzida através do bagaço de cana, do resto de pedreiras 

e de materiais de construção advindos de demolição.  

Assim, considerando-se que a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade,  

não será necessária a imposição mundial do crescimento zero. Mas fica o alerta de que 

se não utilizarmos os recursos naturais de forma sustentável, a água e a areia podem não 

se fazer conhecer pelas gerações futuras. É este o futuro que queremos? 
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