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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e, com o fim de garantir a efetividade desse direito, impõe ao Poder Público a 

obrigação de definir, em todo o território nacional, os espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos. Nesse ínterim, encontram-se os objetivos da República, 

envolvendo a liberdade, a justiça e a solidariedade, além da garantia do desenvolvimento 

nacional, combatendo a pobreza e as desigualdades. As atividades minerárias, nesse contexto, 

são consideradas essenciais à satisfação desses objetivos, mas também são identificadas pela 

ordem constitucional vigente em razão da elevada potencialidade degradadora do meio 

ambiente. A presença de fatores aparentemente antagônicos no texto constitucional demanda a 

incidência dos princípios constitucionais e regras definidas pelas leis que regulamentam os 

respectivos dispositivos da CF/88 com o fim de conciliá-los, assegurando a harmônica 

coexistência dos dispositivos garantidores do desenvolvimento econômico e social com as 

regras relacionadas à proteção da biodiversidade. O objetivo geral é identificar se atualmente 

existe amparo tecnológico e jurídico que viabilize a exploração das reservas minerais existentes 

no subsolo de unidades de conservação e de outras áreas protegidas ou sujeitas a especiais 

regimes de proteção. A pesquisa foi desenvolvida através do método hipotético-dedutivo, com 

técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Utilizou-se como marco teórico a obra de 

Thomé (2011), avaliando a viabilidade da mineração em unidades de conservação da natureza. 

Concluiu-se pela inviabilidade no emprego de métodos da lavra subterrânea no subsolo das 

unidades de conservação do grupo de proteção integral, bem como de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural e Reserva Extrativista, dentre outras integrantes do grupo de uso sustentável 

para as quais exista expressa vedação legal ou regulamentar da atividade minerária. Ressalvam-

se, nesse aspecto, os casos em que exista expressa exclusão das zonas de subsolo na definição 

dos seus respectivos limites. Essa conclusão se estende às áreas que, embora não sejam 

classificadas como Unidade de Conservação da Natureza, sejam contempladas em regimes de 

proteção que inviabilizem a mineração, com exceção de estudos que atestem a absoluta 

inexistência de risco que possa comprometer a integridade dos atributos que justificam a sua 

proteção. 

 

Palavras-chave: Unidades de Conservação da Natureza. Mineração. Lavra Subterrânea. 

Subsolo.  



ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 establishes the diffuse right to the ecologically balanced 

environment and, in order to guarantee the effectiveness of this right, imposes on the Public 

Government the obligation to define, throughout the national territory, the territorial spaces and 

their components to be specially protected. In the meantime, we find the objectives of the 

Republic, involving freedom, justice and solidarity, as well as guaranteeing national 

development, combating poverty and inequality. Mining activities, in this context, are 

considered essential to the satisfaction of these objectives, but are also identified by the 

constitutional order in force due to the high degradation potential of the environment. The 

presence of apparently antagonistic factors in the constitutional text demands the incidence of 

the constitutional principles and rules defined by the laws that regulate the respective provisions 

of CF / 88 in order to reconcile them, ensuring the harmonious coexistence of the mechanisms 

guaranteeing economic and social development with the rules related to the protection of 

biodiversity. The general objective is to identify if there is currently technological and legal 

support that makes possible the exploitation of mineral reserves in the subsoil of protected areas 

and other protected areas or subject to special protection regimes. The research was developed 

through the hypothetical-deductive method, with a bibliographical and documentary research 

technique. The work of Thomé (2011) was used as a theoretical framework, evaluating the 

viability of mining in nature conservation units. It was concluded that it was not feasible to use 

underground mining methods in the basement of conservation units of the integral protection 

group, as well as a Private Natural Heritage Reserve and Extractive Reserve, among other 

members of the sustainable use group for which there is an express prohibition legal or 

regulatory nature of mining activity. In this respect, there are cases where there is an express 

exclusion of subsoil areas in the definition of their respective limits. This conclusion extends to 

areas that, although not classified as a Nature Conservation Unit, are included in protection 

regimes that make mining unviable, with the exception of studies that attest to the absolute non-

existence of risk that could compromise the integrity of the attributes that justify protection. 

 

Keywords: Nature Conservation Units. Mining. Underground Mining. Underground. 
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INTRODUÇÃO 

 

A CF /88 abriga, em seu artigo 225, o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, na medida em que universaliza a sua titularidade, atribuindo-o a todos, inclusive o 

dever de defendê-lo e preservá-lo com vistas a garantir o seu acesso às gerações presentes e 

futuras. Esse regime de proteção fundamental corresponde à dimensão solidária pretendida 

como guia para as relações desenvolvidas sob a égide do regime constitucional democrático 

implantado. Nesse cenário, o Poder Constituinte originário cuidou de estabelecer regras 

segundo as quais seria possível garantir a efetividade desse direito, a exemplo do disposto no 

terceiro inciso, do primeiro parágrafo, do referido artigo 225, o qual determinou ao Poder 

Público o dever de definir, em todo o território nacional, espaços territoriais e respectivos 

componentes a serem especialmente protegidos. Esses espaços, a teor de expressa previsão no 

texto constitucional, se somam àqueles cobertos pelas fitofisionomias vegetacionais 

características dos biomas descritos no artigo 225, § 4º, da CF /88, alçados à categoria de 

patrimônio nacional. 

A CF /88, nessa medida, estabelece que o uso, alteração ou supressão nessas áreas 

somente ocorrerá mediante previsão legal, não sendo admissível a intervenção que as 

descaracterizem dos fatores naturais que justificaram a sua proteção. Esse regramento, à 

semelhança de outras garantias constitucionais, inspira a percepção do intangível, supremo 

sobre todas as demais coisas regidas nesse universo normativo. Inobstante, a CF /88 aponta que 

o império prevalecente é orientado pelas disposições de lei, as quais regerão as formas pelas 

quais as garantias constitucionais serão materializadas no mundo dos fatos. 

Essa lógica é essencial para a compreensão dos objetivos da república, que envolvem 

a liberdade, a justiça e a solidariedade, além da garantia do desenvolvimento nacional, 

combatendo a pobreza e as desigualdades. A CF /88, nesse sentido, maneja múltiplos 

instrumentos, dentre os quais se observam os elementos integrantes da ordem econômica 

nacional. A mineração, se por um lado é identificada como atividade de elevada potencialidade 

poluidora ou degradadora do ambiente natural, por outro é também reconhecida como fator 

essencial e básico para toda a teia que envolve os processos produtivos, englobando ainda os 

mais elementares itens dos hábitos humanos. 

A relação entre elementos constitucionais, aparentemente conflitantes, deve ser 

balizada pelos respectivos princípios norteadores, tendo em vista que não se admite, no regime 

brasileiro, a ocorrência de inconstitucionalidade entre regras postas pelo Poder Constituinte 

Originário, do qual se originam as instituições incumbidas da guarda e proteção das regras 
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contidas na CF /88. O regramento infraconstitucional, nesse sentido, tem a missão de viabilizar 

as zonas de transição entre regras potencialmente incompatíveis em razão dos seus propósitos 

isoladamente considerados. Nessa seara, se a mineração encontra obstáculo em razão da 

propriedade privada, por insuperável incompatibilidade, há regra constitucional regulamentada 

por lei específica que viabiliza a desapropriação. Igualmente, havendo exceções à proteção de 

determinadas áreas, dentre outros pelos característicos de utilidade pública ou interesse social, 

a disciplina legal relacionada ao tema, com amparo constitucional, inclui a mineração nas 

respectivas definições para viabilizar o enquadramento autorizativo. Outras hipóteses se 

observam em que a atividade, por virtude da sua reconhecida relevância, é simplesmente 

admitida em determinadas áreas. 

Há, todavia, regimes de proteção mais rigorosos, tanto na origem quanto em 

decorrência de fatores eventuais, que inviabilizam totalmente a mineração em determinadas 

áreas, sendo exemplos as unidades de conservação de proteção integral e os fragmentos de 

vegetação nativa, em área de domínio da Mata Atlântica. 

As atividades potencialmente poluidoras, em geral, devem ser precedidas da 

elaboração de estudos de impacto ambiental que incluam a avaliação sobre as alternativas 

tecnológicas e locacionais ao empreendimento proposto. No cenário, portanto, em que se 

restringe ou proíbe o desenvolvimento de atividades minerárias, pretende-se investigar as 

alternativas tecnológicas que permitam explorar os bens minerais existentes no subsolo das 

áreas protegidas e que não comprometam a integridade dos atributos que justificaram a sua 

proteção. 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar se atualmente existe amparo tecnológico 

e jurídico que viabilize a exploração das reservas minerais existentes no subsolo de unidades 

de conservação e de outras áreas protegidas ou sujeitas a especiais regimes de proteção. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é o resultado do progresso das 

normas relacionadas à instituição e gestão de unidades de conservação da natureza, e se 

relaciona com as demais regras existentes nas políticas nacionais voltadas para a gestão dos 

recursos naturais e proteção à biodiversidade. Há, nesse contexto, um complexo normativo que 

pretende materializar os propósitos contidos na matéria constitucional para efetividade do 

direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse conjunto de regras, todavia, 

propicia múltiplas interpretações, como é próprio da ciência jurídica, mas ocasiona dissensos 

relevantes, às vezes de difícil superação. 

O desenvolvimento tecnológico e o aprofundamento do conhecimento científico 

acerca dos fatores da natureza, de outro modo, têm o potencial de promover a alteração de 
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conclusões em matéria de viabilidade ambiental dos empreendimentos minerários, razão pela 

qual a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece o incentivo ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia dentre suas metas prioritárias. 

O método hipotético-dedutivo para o desenvolvimento desta pesquisa se deu em razão 

da existência de lacuna a ser preenchida na análise sobre a viabilidade da mineração em 

determinados espaços ou porções deles, partindo-se do marco teórico produzido por Thomé 

(2011). As hipóteses consideradas, para tanto, serão distribuídas em seções estratégicas nos 

capítulos que se formarão. 

A pesquisa bibliográfica e documental, nesse contexto, busca reunir as interpretações 

disponíveis na literatura jurídica acerca dos dispositivos legais relacionados às matérias 

envolvidas, de acordo com as regras estabelecidas pela CF /88. A pesquisa, ainda nesse sentido, 

envolve as definições e abordagens realizadas no âmbito das ciências da natureza, sobretudo a 

geologia. 

A relevância deste estudo se sustenta na rigidez que caracteriza a localização das 

reservas minerais, e que comumente se encontra associada a espaços territoriais especialmente 

protegidos, afetando a viabilidade na extração das substâncias úteis ao desenvolvimento 

nacional. À medida que se exaurem as jazidas localizadas em áreas comuns, tornando escassos 

determinados minérios no território nacional, a cobiça exploratória se volta para as reservas 

existentes nas zonas subterrâneas das áreas protegidas pela legislação vigente. Desse modo, a 

relevância da pesquisa consiste na formação de fundamentos de ordem técnica e jurídica para a 

tomada de decisão em relação a pleitos relacionados aos métodos de lavra no subsolo das áreas 

protegidas. 

A pesquisa se iniciará com o estudo das áreas especialmente protegidas no regime 

jurídico-constitucional brasileiro. O primeiro capítulo contemplará as regras relacionadas aos 

espaços sujeitos a regime especial de proteção, evidenciando que a disciplina constitucional 

contém o gênero do qual se identificam múltiplas espécies, como unidades de conservação da 

natureza, áreas de reserva legal e de preservação permanente, ambientes cobertos por vegetação 

nativa integrantes de biomas especialmente protegidos, dentre outros. 

A estrutura do segundo capítulo, por outro lado, levará em consideração os fatores 

relacionados à ordem econômica e identificará a relevância das atividades minerárias no regime 

constitucional brasileiro. Nessa seara, serão considerados fatores técnicos associados ao 

desenvolvimento da atividade, com foco na rigidez locacional e nas técnicas de mineração 

associadas a lavras superficiais e subterrâneas. 
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O terceiro capítulo, nessa seara, promoverá o encontro de temas debatidos nas seções 

relacionadas ao regime constitucional dos espaços territoriais e seus componentes 

especialmente protegidos, aprofundando as discussões voltadas para a análise das alternativas 

tecnológicas e locacionais para os empreendimentos minerários e sua interface com as áreas 

legal e constitucionalmente protegidas. Nesse contexto, serão considerados alguns elementos 

naturais do subsolo e determinados reflexos que o desenvolvimento da atividade minerária no 

subsolo das áreas protegidas pode ocasionar sobre os atributos que justificam a proteção desses 

espaços. As abordagens promovidas ao longo dos capítulos de estruturação da dissertação, 

apesar da conexão estabelecida por ocasião do terceiro capítulo, serão analisadas de modo 

articulado na conclusão, com a finalidade de propiciar a noção global das discussões 

desenvolvidas ao longo da pesquisa. 
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1 ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS NO REGIME JURÍDICO-

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF /88) contempla o direito difuso e fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Essa opção 

do constituinte originário evidencia um avanço na consciência nacional, que supera o zelo pelas 

liberdades individuais, bem como a defesa dos direitos sociais. 

A vontade da nação, portanto, guia-se por valores universais da dignidade humana, 

para assegurar a igualdade de acesso intergeracional aos recursos naturais em caráter perpétuo. 

A literatura jurídica, nesse sentido, identifica esse momento como nova dimensão dos direitos 

fundamentais, e que evidenciam a solidariedade do ser humano, na busca de satisfação de todos, 

indistintamente, sem definição de fronteiras ou nacionalidades. O Supremo Tribunal Federal 

(STF), em julgamento de mandado de segurança, já dissertou sobre o tema, identificando esse 

movimento como terceira dimensão dos direitos fundamentais (BRASIL, 1995). As dimensões, 

nesse aspecto, pressupõem uma relação entre os direitos humanos nas suas múltiplas grandezas, 

passando pelas liberdades e direitos sociais, apontados, respectivamente, como primeira e 

segunda dimensões dos direitos fundamentais. A ordenação assim posta, não corresponde a 

grau de relevância, mas aponta outra vertente dos direitos inerentes à existência digna do ser 

humano. 

A CF /88, quando disciplinou esse direito fundamental, atribuiu a todos o dever de 

defendê-lo e preservá-lo. Ao poder público, especialmente e com o fim de assegurar a 

efetividade desse direito, foram estabelecidas obrigações elencadas nos incisos que seguem o 

artigo 225, § 1º. Tais incumbências, em alguma medida inter-relacionadas, guardam o 

fundamento das ações do Poder Público, e as legitimam em face de todos os demais direitos e 

garantias previstas nesse mesmo nível fundamental. Em especial no que tange à pesquisa aqui 

relatada, destaca-se a previsão constante no inciso III, segundo o qual os entes políticos 

brasileiros devem: 

 
[...] definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção [...] (BRASIL, 1988). 

 

A expressão “espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos” empregada no texto constitucional, em que pese remeter à ideia de locais sujeitos 

a regramento diferenciado em relação aos espaços comuns, não é definida pela legislação, 
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conforme observado em estudo realizado sobre o tema (PEREIRA; SCARDUA, 2008). A 

interpretação da expressão, portanto, vem sendo consolidada na literatura jurídica, que admite 

sua incidência sobre todas as parcelas do espaço territorial brasileiro sujeitas a regime de 

proteção especial (MACHADO, 2006). Todavia, para além da indicação prática do que se pode 

considerar tais espaços no âmbito do direito brasileiro, há a definição sob o aspecto ecológico 

da expressão, concebendo-a como ecossistemas que, por sua vez, é englobada pelo conceito de 

biodiversidade. Sob essa ótica, “a proteção especial indicada pelo constituinte está intimamente 

relacionada à conservação dos processos ecológicos, ao manejo dos ecossistemas e à 

conservação do patrimônio genético brasileiro” (FERREIRA, 2012, p.270). O termo 

“biodiversidade”, por sua vez, corresponde à variedade da vida existente no planeta: 

 
Biodiversidade é, portanto, o conjunto de toda a vida no planeta Terra, incluindo todas 

as diferentes espécies de plantas, animais e microrganismos (estimadas em mais de 

10 milhões de espécies), toda a variabilidade genética dentro das espécies (estimada 

em 10 a 100 mil genes por espécie) e toda a diversidade de ecossistemas formados 

por diferentes combinações de espécies (GROSS et al, 2005, p. 7). 

  

A definição encontrada na literatura retine na Convenção Sobre a Diversidade 

Biológica das Nações Unidas (CDB), em cujo artigo 2º define áreas protegidas aquelas que são 

geograficamente definidas para fins de conservação (BRASIL, 1998). Essa abordagem, 

portanto, indica que a proteção ambiental de determinadas áreas implica na sua subtração da 

circulação econômica imediata. Ainda de acordo com a mesma fonte literária, atribuir especial 

proteção a determinada área é “dotá-la de um regime especial que não se confunde com o 

regime de livre acesso para toda e qualquer atividade ou pessoa” (ANTUNES, 2011, p. 9). 

Argumenta-se, nesse sentido, que a reserva de parcelas territoriais reflete na escassez de áreas 

ambientalmente relevantes em decorrência do avanço das ações humanas e do consequente 

risco de aniquilação dos ecossistemas representativos. 

As áreas estabelecidas como especialmente protegidas, são assim definidas pois são 

consideradas como potencialmente relevantes no tocante às suas características ambientais. Por 

esse motivo, o Poder Público as cria por meio de lei ou decreto com o intuito de resguardar as 

condições ambientais ali observadas e de forma concomitante, assegurar a garantia fundamental 

prevista pela Constituição Federal de 1988, qual seja, o acesso ao meio ambiente saudável, 

equilibrado à coletividade (WITT, 2014). 

A CDB, nesse sentido, estabelece uma série de iniciativas a serem adotada pelos 

países signatários, e que vincula o Brasil, na medida em que seu integral teor foi promulgado 

através do Decreto Federal nº 2.519/1998. Dentre tais ações, destacam-se: 
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a) estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais 

precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica;  

b) desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e 

administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser 

tomadas para conservar a diversidade biológica;  

c) regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da 

diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua 

conservação e utilização sustentável;  

d) promover a proteção de ecossistemas, hábitats naturais e manutenção de 

populações viáveis de espécies em seu meio natural;  

e) promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas 

adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas 

[...] (BRASIL, 1998). 

 

Observa-se que a CDB estabelece como forma de proteção da diversidade 

biológica, a criação, preservação e manutenção dos territórios especialmente protegidos e de 

seus arredores, para que seja possível manter as condições ambientais existentes nesses locais 

e propícias à manutenção da biodiversidade. 

O comando constitucional, portanto, direcionado ao Poder Público se irradia por 

todos os níveis da organização política do estado brasileiro. Em matéria ambiental, a 

competência legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, sem prejuízo da 

competência municipal em assunto de interesse local, nos termos dos artigos 24 e 30, ambos da 

CF /88. Nesse cenário, conforme expressa a previsão do artigo 225, o direito difuso ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado deve ser refletido em todos os níveis, razão pela qual as 

atribuições do poder público devem ser definidas a partir das regras gerais, seguindo-se para 

regras suplementares regionais, e estendendo-se às especificidades que cada localidade pelo 

Brasil possa apresentar em relação a esse direito. 

Nesse sentido, o legislador deve definir em todas as unidades da federação os 

espaços territoriais e seus atributos naturais a serem protegidos. Além disso, tais normas devem 

estabelecer regimes de proteção, de modo que somente a lei pode disciplinar seu uso, o qual 

não pode comprometer a integridade dos atributos que justificaram sua definição. 

O comando constitucional, portanto, evidencia que a instituição de áreas protegidas 

se justifica pela existência de fatores da natureza e, não propriamente de restrição em razão do 

local em si. Nesse caso, busca-se proteger, o conjunto das características ecológicas 

especialmente merecedoras de regime jurídico mais protetivo. Em razão do pressuposto 

fundamental da ocorrência de atributos naturais relevantes, o dispositivo viria a ser disciplinado 

no âmbito da legislação ordinária, mediante indicação das funções e características de 

determinadas áreas sujeitas a restrições quanto ao uso. Nesse cenário, o tempo verbal não 

pressupõe que apenas no futuro ocorreria a disciplina legal do tema, tendo em vista que a CF 
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/88 surge num ambiente em que o Direito Ambiental já dispunha de fontes normativas 

consolidadas na legislação preexistente à sua promulgação. 

Especificamente quanto ao tema das áreas especialmente protegidas, cabe destacar 

que vigia naquele momento, em que foi promulgada a CF /88, a Lei nº 4.771/1965, cuja ementa 

a designava por novo Código Florestal. A redação originária da referida lei dispunha sobre áreas 

de reserva legal e florestas de preservação permanente, além de autorizar o poder público a criar 

florestas e parques. 

Naquele momento, cada um dos institutos previstos no então Código Florestal que 

fora concebido com definição e finalidade específicas, mas viriam a refletir a vontade 

constitucional quanto à definição de espaços territoriais e seus atributos naturais a serem 

especialmente protegidos. Essa consciência sobre a relevância das reservas de áreas 

ambientalmente relevantes, a propósito, já se refletia na Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), inaugurada em âmbito nacional pela Lei nº 6.938/1981. Nesse contexto, a ordem 

jurídica brasileira reconhecia a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Com o fim de 

viabilizar o cumprimento deste, dentre outros objetivos da PNMA, um dos instrumentos 

apontados nesse âmbito consiste, precisamente, na criação de espaços territoriais a serem 

especialmente protegidos pelo Poder Público. 

Nesse diapasão, a reserva legal fora então definida pelo Código Florestal naquele 

momento como área “necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção 

de fauna e flora nativas” (BRASIL, 1965), apontando-se porções mínimas, no interior das 

propriedades ou posses rurais, a serem destinadas a tais finalidades. A partir dessa definição, é 

possível observar que a reserva legal cumpre múltipla função, no sentido de assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais associados à área, bem como de viabilizar a preservação dos 

processos ecológicos. Nesse sentido, Machado (2006) aponta que a reserva legal de vegetação 

nativa instituída naquele momento atendia à tríplice função, que se confunde com iguais 

atributos do direito de propriedade, visando ao equilíbrio entre os fatores econômico, social e 

ecológico. 

Esse Código Florestal, na mesma seara, estabeleceu restrição de relevante rigor 

promovendo proteção sobre florestas e demais formas de vegetação nativa quando situadas em 

determinados locais, indicados em razão de fatores topográficos e hídricos. O rigor protetivo 

sobre tais áreas viria a ser ampliado em outras oportunidades, quando, por exemplo, o legislador 
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instituiu a figura criminal relacionada à supressão dessas florestas, nos termos da Lei nº 

9.605/1998. 

Ainda no passo dessa evolução, o Poder Público majorou a proteção, passando a 

resguardar tais áreas em razão dos critérios topográfico e hídrico, independentemente da 

cobertura vegetal existente. Com efeito, através da Medida Provisória nº 2.166-67/2001, o 

Código Florestal foi alterado, sendo inserida a definição relacionada às áreas de preservação 

permanente. Nesse sentido, a Lei 4.771/1965 passou a reconhecer nessas áreas as especiais 

funções de “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (BRASIL, 1965). Essa definição retrata a denominação das áreas, cujo 

característico reside na regra da preservação, além de garantir a proteção do solo e do homem. 

A relação dessas áreas com o ser humano, portanto, não se dá pela ocupação ou uso 

alternativo do solo, mas do resguardo sobre o seu bem-estar, tendo em vista suas características 

associadas a relevo e hidrografia. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ao 

regulamentar as excepcionais hipóteses em que seriam admitidas intervenções nessas áreas, 

condiciona-as ao estudo da inexistência de risco de agravamento de processos naturais como 

enchente, erosão ou movimentos de massa rochosa (CONAMA, 2006). Observa-se, pois, que a 

associação das áreas de preservação permanente a recursos hídricos, declividades acentuadas, 

rupturas de relevo, elevadas altitudes ou pontos de recarga hídrica, corresponde a locais em que 

a potencialidade de eventos adversos à segurança humana se eleva consideravelmente em 

relação às demais áreas do território brasileiro. Desse modo, ainda que a área esteja degradada 

e que, eventualmente, não atenda às suas funções ecológicas, sem dúvida que lhe remanesce a 

nobre missão de garantir o bem-estar as populações humanas. Nesse aspecto, incumbe ao Poder 

Público e a toda a coletividade, na defesa do direito de todos, a recuperação dessas áreas e 

restauração dos processos ecológicos a elas inerentes. 

Noutro giro, as florestas e parques, nacionais, estaduais e municipais, nas 

características gerais dadas por aquele Código Florestal, corresponderiam à futura classificação 

das unidades de conservação, bem como figurariam dentre os instrumentos da PNMA, visando 

à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio 

ambiente. 

As áreas ambientalmente protegidas, a teor das definições oferecidas pela 

legislação, evidenciam a existência de determinados atributos naturais, alguns dos quais são 

presumidos em razão de critérios objetivos. As áreas de preservação permanente, nesse sentido, 

são definidas de acordo com a ocorrência de fatores hídricos e topográficos. Observa-se, em 
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relação a essas áreas, que a legislação atribuía às mesmas funções múltiplas, e enumera locais 

em que tais atributos são observáveis. Desse modo, se a área não se encontra preservada, os 

processos ecológicos que lhe são inerentes deverão ser restaurados, sendo esse um dos objetivos 

da PNMA, estampado no artigo 4º, VI, da Lei nº 6.938/1981.  

 Noutro sentido, e diversamente dessa presunção legal, as unidades de conservação 

e as áreas de reserva legal dependem de avaliação para a identificação desses atributos. Desse 

modo, a proteção de tais áreas depende de prévia identificação dos fatores naturais que 

justificam sua especial proteção. 

A reserva legal, nos termos da Lei nº 12.651/2012, deverá ser demarcada de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo seu artigo 14 e respectivos incisos. Nesse sentido, destacam-

se alguns itens que evidenciam o característico dessas áreas, como a formação de corredores 

ecológicos com outras áreas legalmente protegidas. 

Também nesse intuito, inclui-se como critério para demarcação da reserva legal a 

relevância da área para conservação da biodiversidade, bem como as que se caracterizem pela 

fragilidade ambiental. Observa-se, nesse contexto, que o legislador determinou a reserva de 

percentual mínimo para fins de preservação, e estabeleceu critérios, de modo que a escolha da 

área garanta o atendimento das funções ecológicas atribuídas às áreas de reserva legal existentes 

nas propriedades e posses rurais do país. 

As unidades de conservação, por sua vez, deverão ter sua criação precedida de 

estudos ambientais para a delimitação do seu perímetro, a identificação das características 

naturais a serem especialmente protegidas, e o regime de proteção mais adequado ao seu fim. 

Com efeito, a ausência de critérios para demarcação de tais áreas atingiria o fundamento 

constitucional, consubstanciado na ocorrência de componentes a serem protegidos. 

Em razão da especificidade dessa modalidade de espaço territorial protegido, 

intrinsecamente relacionada ao tema da pesquisa, abre-se tópico para discussão sobre os 

critérios para demarcação das unidades de conservação e o regime jurídico geral estabelecido 

no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

 

1.1 Unidades de conservação da natureza 

 

Espaço territorial especialmente protegido, conforme já evidenciado neste trabalho, 

é o gênero do qual são espécies as áreas de reserva legal, de preservação permanente e unidades 

de conservação (UC). As regras atinentes aos dois primeiros institutos são, respectivamente, 

padronizadas pela legislação vigente, não havendo diferença no regime de proteção dessas áreas 
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em si consideradas. As unidades de conservação, todavia, são dotadas, caso a caso, de regimes 

de proteção diferenciados, de acordo com a relevância dos atributos que justificaram a sua 

proteção. 

Para adentrarmos na temática, é imprescindível que se aprofunde na história que 

envolve a criação de unidades de conservação, e os fatores que ensejaram o surgimento desses 

espaços territoriais especialmente protegidos. 

 

1.1.1 Parques nacionais 

 

A literatura aponta que a criação de unidades de conservação surge como forma de 

mitigar a perda da biodiversidade ocasionada pelo longo período de exploração dos recursos 

naturais. Essa realidade é observada em todo o planeta, mas a obra de referência identifica o 

Parque Nacional de Yellowstone (PNY), nos Estados Unidos da América (EUA) como marco 

basilar dessa estratégia para conservação dos recursos naturais (BRITO, 2003). 

De acordo com o documento disponibilizado pela Biblioteca do Congresso 

Americano (LOC), o 42º Congresso dos Estados Unidos da América determinou a reserva de 

terras próximas às nascentes do Rio Yellowstone como parque público. O ato, nesse sentido, 

além do memorial descritivo dos limites, impede o assentamento, ocupação ou venda sob as 

leis americanas, prevendo ações cabíveis nas hipóteses de violação das restrições ali previstas. 

Além disso, estabeleceu-se que os regulamentos do parque deveriam prever a preservação de 

toda a madeira, depósitos minerais e maravilhas naturais, mantendo-as em suas condições 

naturais. O objetivo apontado para a proteção da área, conforme expressa previsão do ato, 

tratou-a como local de prazer, para o benefício e o desfrute do povo. Nessa linha, o ato admitiu 

arrendamentos por tempo determinado, para viabilizar a edificação de alojamentos de 

visitantes, estabelecendo que as rendas decorrentes da visitação fossem revertidas para a 

manutenção da unidade de conservação. A lei que instituiu o Parque Nacional de Yellowstone 

foi assinada pelo Presidente dos EUA em 1º de março de 1872, sendo essa data considerada o 

marco da sua criação. 

As características atribuídas ao primeiro parque nacional do mundo, de modo geral, 

são as mesmas que se projetam para essa categoria de unidade de conservação no Brasil, de 

acordo com o regime jurídico estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) brasileiro, conforme se evidenciará ao longo do presente trabalho. 

A preocupação do Congresso Americano daquele período fez destacar o foco de 

proteção sobre a madeira e os bens minerais existentes nos arredores das nascentes do Rio 
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Yellowstone, mas generalizou o amparo para abranger todas as maravilhas naturais da área. O 

uso desse espaço, portanto, se restringiria ao acesso do povo, razão pela qual o legislador 

americano previu a implantação de estradas, caminhos e alojamentos, como estruturas 

associadas à visitação. 

Observa-se, nesse sentido, que o regime de proteção dessa categoria de unidade de 

conservação pode ser considerado de elevado grau, determinando a conservação de todos os 

recursos ambientais ali existentes em suas condições naturais. Não obstante conter referência a 

determinados recursos naturais, a norma americana não contempla os critérios empregados para 

demarcação da área em razão de alguma característica ambientalmente relevante. Nesse 

aspecto, o site oficial do Serviço Nacional de Parques (NPS) contém informações sobre a 

diversidade e riqueza natural da área, incluindo características hidrotermais, fauna, flora, lagos, 

além de monumentos naturais como o Grand Canyon e o Rio Yellowstone. Todavia, segundo 

o NPS, a proteção das áreas geotérmicas se constituiu como principal motor para criação do 

parque: 

 
Yellowstone National Park was established in 1872 primarily to protect geothermal 

areas that contain about half the world’s active geysers. At that time, the natural state 

of the park was largely taken for granted. As development throughout the West 

increased, the 2.2 million acres (8,903 km2) of habitat that now compose Yellowstone 

National Park became an important sanctuary for the largest concentration of wildlife 

in the lower 48 states1 (EUA, 2018, s.p.). 

 

A configuração do parque, voltado para proteção dos recursos naturais existentes 

naquela área, independentemente do fundamento invocado, corresponde ao princípio da 

solidariedade intergeracional, consagrado no direito ambiental, e às atribuições do Poder 

Público de instituir espaços territoriais e atributos a serem especialmente protegidos, que são 

estabelecidas pela CF /88, visando à garantia do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A identificação, portanto, dos requisitos em áreas naturais a serem 

especialmente protegidos é pressuposto da criação dessa espécie de espaços territoriais 

ambientalmente relevantes. 

Na ordem jurídica brasileira, o regramento recepcionado pela CF /88 encontrava-se 

definido, principalmente, pelo Código Florestal de 1965, bem como pela PNMA, inaugurada 

em 1981, quando também foi instituída a disciplina própria sobre a criação de algumas espécies 

                                                           
1 O Parque Nacional de Yellowstone foi estabelecido em 1872 principalmente para proteger áreas geotérmicas que 

contêm cerca de metade dos gêiseres ativos do mundo. Naquela época, o estado natural do parque era largamente 

considerado como garantido. Com o aumento do desenvolvimento em todo o Ocidente, os 2,2 milhões de acres 

(8.903 km2) de habitat que agora compõem o Parque Nacional de Yellowstone se tornaram um importante 

santuário para a maior concentração de vida selvagem nos 48 estados mais baixos. (Tradução nossa). 
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de unidades de conservação. Cabe destacar, todavia, que o tema não nascia naquele período 

abrangido pelas leis vigentes à época da Assembleia Nacional Constituinte reunida entre os 

anos de 1987 e 1988. Nesse aspecto, já se constituída como elemento essencial na ordem 

jurídica brasileira, na medida em que o artigo 10, III, da Constituição da República de 1934, 

estabelecera a competência concorrente entre União e Estados para proteger as belezas naturais 

e os monumentos. 

Nesse contexto, as unidades de conservação foram previstas pela primeira vez pelo 

Código Florestal de 1934, aprovado pelo Decreto Federal nº 23.793/1934, cuja disciplina 

seguia, em relevante medida, o modelo americano aplicado em Yellowstone. Com efeito, o 

primeiro regramento estabelecia a reserva de parques ou bosques de gozo do povo, e indicava 

a relevância dos parques públicos como monumentos “naturaes, que perpetuam em sua 

composição floristica primitiva, trechos do paiz, que, por circumstancias peculiares, o 

merecem” [sic] (BRASIL, 1934). A finalidade evidente, portanto, está na inviolabilidade e na 

conservação das áreas cobertas por vegetação nativa, cujas características justificam a proteção. 

Além de apontar a finalidade dos parques, a norma vedava qualquer atividade 

contra a fauna e a flora, e estabelecia restrições quanto à forma de realização dos acessos, de 

modo a não descaracterizar a paisagem. O desígnio protetivo se evidenciou nesse contexto pelas 

ressalvas às explorações possíveis em florestas. Nesse sentido, quando se admitiu a supressão 

de vegetação nativa, a caça e a pesca, expressamente foram excluídas as áreas de parques 

públicos. 

Diversamente do ato que originou o Parque Nacional de Yellowstone, o regramento 

brasileiro não criou unidades de conservação, mas estabeleceu generalidades a serem 

observadas em qualquer espaço territorial que viesse a ser especialmente protegido. 

O antigo Código Florestal dispunha sobre quatro modalidades de florestas, a saber, 

protetoras; remanescentes; modelo; e de rendimento, de acordo com as características e funções 

a elas atribuídas. Nesse contexto, os parques públicos se enquadravam como florestas 

remanescentes, que deveriam ser demarcadas, principalmente, pela autoridade federal. Para 

tanto, a norma determinou o reconhecimento de toda a área florestal brasileira para fins de 

classificação das florestas e localização dos parques nacionais, sem prejuízo da atuação 

supletiva e subsidiária das autoridades locais. As florestas remanescentes, a teor do artigo 5º, 

do Decreto Federal nº 23.793/1934, reúnem alguns dos fundamentos que viriam a constituir os 

pressupostos das atuais unidades de conservação. 

No ano de 1937, através do Decreto Federal nº 1.713, o Presidente Vargas criou o 

primeiro parque nacional, abrangendo territórios dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
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sendo invocados como fundamento legal os artigos 10 e 12 do Código Florestal de 1934. De 

acordo com o ato inaugural daquela unidade de conservação, a área se encontrava, em grande 

medida, coberta por florestas primitivas, abundante em recursos hídricos, e sua vegetação fora 

considerada inteiramente diversa da existente em outras montanhas do Brasil. 

Em razão dessas características, o ato que criou o Parque Nacional de Itatiaia 

considera a essencialidade de atribuir perpetuidade à sua conservação, nos termos do código de 

regência. Essa unidade de conservação, seguindo a lógica de Yellowstone, considerou a sua 

potencialidade turística, sendo prevista a destinação de terras devolutas existentes ao seu redor 

para fins de implantação de infraestrutura que viabilizasse a atividade. Segundo Araújo (2007), 

em que pese a inspiração da norma seguir as tendências do modelo suíço, os atos que instituíram 

os primeiros parques nacionais tenderam ao fortalecimento das atividades turísticas sobre essas 

áreas. 

Além do PARNA de Itatiaia, de acordo com informações disponibilizadas pelo 

Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade (ICMBio)2, foram criados na vigência do 

primeiro Código Florestal outros 13 parques nacionais em diversas unidades da federação, 

abrangendo as regiões Sul; Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, englobando Iguaçu (PR); Serra 

dos Órgãos (RJ); Ubajara (CE); Aparados da Serra (RS); Araguaia (TO); Emas (GO); Chapada 

dos Veadeiros (GO); Caparaó (MG e ES); Sete Cidades (PI); São Joaquim (SC); Tijuca (RJ); 

Brasília (DF); e Monte Pascoal (BA). Os parques nacionais criados nesse período conservam o 

fundamento contido no Código Florestal de então, de conservação de parcelas do território 

nacional dotadas de relevantes características ecológicas e paisagísticas, que se aprimorariam 

nos diplomas legais subsequentes. 

 

1.1.2 Parques nacionais e as novas unidades de conservação 

 

Após alguns anos de vigência, e determinando a criação de importantes unidades 

de conservação, o primeiro Código Florestal foi sucedido pela Lei nº 4.771/1965, em relação à 

qual algumas considerações foram tecidas no início deste capítulo. Essa lei, em razão da ementa 

atribuída à norma regente até então, foi denominada como novo Código Florestal, revogando 

expressamente o Decreto Federal nº 23.793/1934. Assim, o novo regramento estabeleceu a 

incumbência do Poder Público de criar parques e reservas biológicas “com a finalidade de 

resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna 

                                                           
2 Listagem de unidades de conservação instituídas pela União, disponível em 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conservacao>. Acesso em: 03 set. 2018. 
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e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos” 

(BRASIL, 1965), proibindo qualquer forma de exploração dos recursos naturais dessas áreas. 

Como forma de aperfeiçoar o regime de proteção dessas unidades de conservação, o novo 

código instituiu como contravenção penal a conduta de causar danos sobre os parques e reservas 

biológicas. 

O aprimoramento da disciplina entre o primeiro e o segundo Código Florestal 

brasileiro é evidente. Nesse aspecto, além de ampliar a figura protegida para abranger reservas 

biológicas, este último incorporou às suas finalidades de proteção integral da fauna e flora, a 

necessidade de conciliá-la com objetivos educacionais, recreativos e científicos. A pretensão 

recreativa, conquanto não viesse assim denominada no primitivo diploma normativo, já se 

constituía como um dos propósitos na instituição desses espaços em ambientes de 

características incomuns. A compatibilização com a proteção das áreas, de igual modo, já 

norteava a forma pela qual se instalariam os acessos aos parques, segundo previsão do artigo 

9º, § 2º, do Decreto Federal nº 23.793/1934. 

A inovação quanto aos objetivos educacionais e científicos ampliam a visão de 

acesso do povo aos recursos naturais em caráter perpétuo, que viria a compor as bases do direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na CF /88. Nesse sentido, o segundo 

Código Florestal brasileiro, a teor dos artigos 42 e 43, tornou obrigatória a presença, nos livros 

escolares, de textos de educação florestal, além de outras medidas voltadas para a difusão da 

educação florestal nas escolas brasileiras, em todos os níveis do ensino. Essa regra, à evidência 

do seu teor, corresponde ao disposto no artigo 225, § 1º, VI, da CF /88, que impôs ao Poder 

Público o dever de fazê-lo como modo de assegurar a efetividade do direito difuso definido no 

caput. Nesse sentido, a literatura doutrina que “ao inserir no âmbito de proteção constitucional 

elementos indispensáveis ao exercício da cidadania ambiental, o constituinte reconheceu 

expressamente a relevância da educação e da conscientização pública na tutela do meio 

ambiente” (FERREIRA, 2012, p. 285). 

A promoção do conhecimento sobre a Política Florestal Brasileira, envolvendo a 

proteção da biodiversidade, viabilizaria o desenvolvimento da consciência geral sobre o direito 

ao uso sustentável dos recursos naturais, e a existência de locais reservados como testemunho 

natural da vida para a garantia de acesso a todas as gerações do homem.  A educação ambiental, 

nesse sentido, é definida pelo artigo 1º, da Lei nº 9.795/ 1999 como processos por meio dos 

quais são construídos “valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente” (BRASIL, 1999). Tais processos, segundo a 

definição legal, visam ao incentivo à participação na preservação do equilíbrio do meio 
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ambiente, bem como ao fortalecimento da solidariedade como formas de garantir o futuro da 

humanidade, dentre outros objetivos. 

Noutro giro, os objetivos científicos devem ser considerados sob a ótica da 

potencialidade geral resultante do avanço da técnica e da informação sobre o desenvolvimento 

nacional. Essa premissa corresponde a um dos princípios norteadores do incentivo à inovação 

e à pesquisa científica, considerados como estratégias para o progresso econômico e social. 

Este, por seu turno, emerge na ordem constitucional vigente como um dos objetivos da própria 

república, estampado no artigo 1º da CF /88. 

O desenvolvimento, nesse aspecto, não deve ser considerado pela potencialidade 

predatória dos recursos naturais, mas em razão da exploração científica, imaterial, decorrente 

do acesso ao método que a natureza pratica nos processos ecológicos e que podem ser 

empregados para a sobrevivência e o bem-estar do ser humano. Essa lógica, por certo, viria a 

se acomodar na previsão constitucional estampada no artigo 225, § 1º, II, que visa ao controle 

sobre o manuseio do patrimônio genético do país, de modo a garantir aos brasileiros o acesso 

aos benefícios decorrentes dos processos naturais existentes no território nacional. 

A disciplina do segundo Código Florestal brasileiro, no que tange às unidades de 

conservação, veio a ser aprimorada com a edição de duas leis no ano de 1981, tanto na 

instituição da PNMA, quanto no regramento sobre a criação de estações ecológicas e áreas de 

proteção ambiental. A Lei 4.771/1965 disciplinava sobre os parques e reservas biológicas, 

dentre outros espaços territoriais dotados de proteção especial em relação às formações naturais 

existentes em todo o território brasileiro. 

A Lei 6.938/1981, na esteira em que regrava a compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, estabelecera como 

instrumentos de tal objetivo a criação de reservas e estações ecológicas, além de áreas de 

proteção ambiental e de relevante interesse ecológico. As reservas ecológicas e áreas de 

proteção ambiental, nesse sentido, tiveram suas criações disciplinadas pela Lei nº 6.902/1981. 

Essas leis, por sua vez, foram regulamentadas pelo Decreto Federal nº 99.274/1990, já na 

vigência da CF /88, refletindo as alterações legislativas decorrentes do novo modelo 

constitucional recém-instalado, incluindo a previsão sobre a reserva extrativista como nova 

espécie de espaço protegido. 

As estações ecológicas foram então idealizadas como “áreas representativas de 

ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, 

à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista” (BRASIL, 

1981). O dispositivo, portanto, caracteriza essa espécie de unidade de conservação e disciplina 
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suas funções de forma semelhante às atribuídas aos parques nacionais, com exclusão evidente 

da finalidade recreativa. O regramento, nesse sentido, determinou que, ao menos 90% (noventa 

por cento) da área contida na unidade de conservação deve permanecer intocada, sendo possível 

na área remanescente a realização de pesquisas. 

Já a Lei nº 6.902/1981 estabeleceu o critério do “relevante interesse público”, com 

as ressalvas do exercício do direito de propriedade, para fins de criação de áreas de proteção 

ambiental. Para essa espécie de unidade de conservação, o legislador listou algumas atividades, 

que são consideradas de elevado impacto ambiental e por isso proibidas no interior dessas áreas. 

O relevante interesse público, nesse sentido, foi apontado na própria lei o bem-estar das 

populações humanas, bem como a conservação ou melhoria das condições ecológicas locais. 

 

1.1.3 Parques nacionais e os critérios técnicos para sua criação 

 

O progresso no regramento das unidades de conservação viria a se consolidar com 

a instituição legal do SNUC, estabelecido pela Lei nº 9.985/2000, quando foi instituído o atual 

modelo desses espaços territoriais protegidos. Nesse sentido, Araújo (2007) aponta que desde 

o ano de 1979, o Poder Público propôs, em duas etapas o Plano do Sistema de Unidades de 

Conservação do Brasil (PNUC). Segundo essa literatura, esses documentos se 

consubstanciaram na primeira tentativa de sistematizar as unidades de conservação. A partir 

desse momento, a criação de UC no Brasil passou a seguir critérios técnico-científicos, e 

idealizou as categorias de manejo, destacando critérios e relevância para identificação das 

diversas espécies dentre esses espaços protegidos. O autor destaca, entre outros fatos, o PARNA 

do Pico da Neblina, criado em junho de 1979, através do Decreto Federal nº 83.550/1979. Esse 

ato em si, à evidência do seu texto, pouco inova quanto em relação aos primeiros parques, 

limitando à finalidade precípua de proteção da flora, fauna e belezas naturais, e sujeitando-as 

ao regime do segundo Código Florestal brasileiro. 

A escassez de critérios na criação dos primeiros parques é objeto de crítica na obra 

de Brito (2003), para quem o modelo não garantiria a conservação da biodiversidade. Ainda de 

acordo com essa literatura, algumas unidades de conservação foram criadas sem delimitação da 

diversidade ecológica ou fator paisagístico a serem protegidos. Igualmente, apontou a 

ocorrência de outras áreas sujeitas ao regime especial de proteção, com exclusão de áreas 

relevantes, subdimensionadas, outras contemplando áreas já degradadas ou alteradas de suas 

características originais. O PARNA de Itatiaia, mencionado como a primeira UC criada no 

Brasil, é também exemplo da inexistência de critério, conforme crítica promovida na literatura: 
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O Parque Nacional de Itatiaia é um exemplo de como a Administração Pública, 

mediante adoção de política contrária à boa convivência democrática e, em desfavor 

de legítimos proprietários, implantar políticas que, por não favoráveis ao meio 

ambiente, produzem como resultado prático mais visível a intranquilidade de 

inúmeras famílias, sem acrescentar absolutamente nada à proteção ambiental 

(ANTUNES, 2011, p. 127). 

 

Essas falhas, portanto, sujeitam o modelo a questionamentos sobre sua capacidade 

de atender à finalidade precípua das unidades de conservação. Segundo Araújo, “até meados 

dos anos de 1970, a criação de UCs obedecia a critérios eminentemente estéticos ou respondia 

a circunstâncias políticas favoráveis”, inexistindo planejamento relacionado à conservação da 

biodiversidade (ARAÚJO, 2007, p. 90). 

A orientação técnico-científica, todavia, viria a se manifestar no regulamento dos 

parques nacionais, estabelecido através do Decreto Federal nº 84.017/1979. Nesse momento, o 

referido diploma cuidou de estabelecer a obrigatoriedade do prévio estudo “demonstrativo das 

bases técnico-científicas e sócio-econômicas” (BRASIL, 1979), justificadoras da sua 

implantação, além de listar exigências na delimitação dessas áreas a serem submetidas ao 

rigoroso regime de tutela legal: 

 
Art. 2º - Serão considerados Parques Nacionais as áreas que atendam às seguintes 

exigências:  

I - Possuam um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente alterados 

pela ação do homem, nos quais as espécies vegetais e animais, os sítios 

geomorfológicos e os " habitats ", ofereçam interesse especial do ponto de vista 

científico, cultural, educativo e recreativo, ou onde existam paisagens naturais de 

grande valor cênico;  

II - Tenham sido objeto, por parte da União, de medidas efetivas tomadas para impedir 

ou eliminar as causas das alterações e para proteger efetivamente os fatores 

biológicos, geomorfológicos ou cênicos, que determinaram a criação do Parque 

Nacional;  

III - Condicionem a visitação pública a restrições específicas, mesmo para propósitos 

científicos, culturais, educativos, ou recreativos. (BRASIL, 1979).  
 

O primeiro requisito, pois, não se limita ao estado de conservação dos ecossistemas 

ocorridos na área, ocupando-se também dos componentes da unidade de conservação, que 

apresentem relevância sob múltiplos aspectos, inclusive paisagístico. Nesse contexto, constitui-

se como requisito essencial a postura do Poder Público, com ações voltadas à proteção dos 

fatores que justificariam a criação de um parque nacional. Além disso, o regulamento determina 

que sejam estabelecidas restrições quanto aos usos permitidos nessa espécie de unidade de 

conservação. 

O regulamento, nesse sentido, além de indicar requisitos técnicos a serem 

observados na demarcação de tais áreas, estabeleceu o zoneamento interno dos parques 
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nacionais, a serem definidos nos respectivos planos de manejo. Em relação à zona intangível, 

como a denominação sugere, esta deve se referir a locais onde a ação humana não alterou as 

características naturais da área. Dessa forma, o regime aí reservado deve assegurar a proteção 

integral dos ecossistemas e dos recursos genéticos, garantindo a evolução natural dos fatores 

ali existentes, livres da interferência antrópica. 

A zona primitiva, por sua vez, se reservaria aos locais onde a interferência humana 

tenha ocorrido em diminuto grau, com presença de fatores naturais de elevado valor científico. 

A função dessa faixa, além da preservação, reside na realização de pesquisas científicas, 

promoção da educação ambiental, bem como em sutis formas de recreação. 

As demais zonas são caracterizadas em razão do nível de alteração da área, e o 

regime cabível no sentido de compatibilizar a preservação e recuperação com os usos voltados 

para finalidades científicas, educativas, recreativas, além da manutenção e funcionamento 

institucional da unidade de conservação. Assim, a definição de critérios técnicos e científicos 

para identificação e demarcação de áreas a serem especialmente protegidas confere ao sistema 

de unidades de conservação a consistência para defesa desses espaços, em virtude do 

pressuposto relacionado à proteção dos componentes existentes nesses ambientes desde a sua 

origem. Esse regramento, entretanto, é pontual e considera as especificidades dos parques 

nacionais. 

 

1.1.4 Sistema nacional de unidades de conservação 

 

O ordenamento relacionado às unidades de conservação, pulverizado em leis e 

decretos, carecia de um centro gravitacional que norteasse a gestão desses espaços territoriais 

especialmente protegidos. Nesse sentido, e conforme abordagem já realizada neste trabalho, a 

CDB definira através do seu artigo 8º que os países signatários deveriam instituir um sistema 

de unidades de conservação. Segundo Araújo (2007), a previsão sobre esse sistema, todavia, já 

integrava a proposta formulada entre os anos de 1979 e 1982 pela Fundação Brasileira para 

Conservação da Natureza (FBCN) e pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF). O regulamento dos parques nacionais, nesse sentido, disciplinou que a criação dessas 

unidades de conservação deve “considerar as necessidades do sistema nacional de unidades de 

conservação, onde amostras dos principais ecossistemas naturais fiquem preservadas, evitando-

se o estabelecimento de unidades isoladas” (BRASIL, 1979), de modo a garantir a proteção dos 

recursos naturais. 
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A referência a tal sistema, nesse contexto, não continha forma definida, sendo 

aquela disciplina vazia de significado em sentido normativo. A obrigação estabelecida pela 

CDB, foi assumida pelo Brasil em virtude da promulgação decorrente do Decreto Federal nº 

2.519/1998, que determinou a execução integral da referida convenção. Nesse sentido, foi 

instituído no ano 2000 o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, contendo 

o regramento geral relacionado a esses espaços territoriais e seus componentes especialmente 

protegidos. Esse sistema é definido como “o conjunto organizado de áreas naturais protegidas 

que, planejado, manejado e gerenciado como um todo, é capaz de viabilizar os objetivos 

nacionais de conservação” (MILANO, 1988 apud ARAÚJO, 2007, p. 90). Logo, o SNUC 

compreende as unidades de conservação criadas em todo o território nacional, visando a ações 

que possam “produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo 

seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral” (BRASIL, 2000). 

A Lei nº 9.985/2000, ao instituir o SNUC, estabeleceu definição de unidades de 

conservação como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público” (BRASIL, 2000), com regras adequadas de proteção. O texto legal, nesse sentido, 

muito se aproxima da previsão constante no artigo 225, § 1º, III, da CF /88, sendo considerado 

o regulamento do referido dispositivo, conforme ementa da Lei do SNUC. Todavia, conforme 

abordagem já promovida nos itens anteriores, o dispositivo constitucional recepcionara as 

previsões preexistentes quanto a outros espaços territoriais sujeitos a regimes diferenciados de 

proteção, como as áreas de reserva legal e as florestas de preservação permanente. Dessa forma, 

a sistematização de uma das figuras concebidas pela inspiração contida no dispositivo 

constitucional sustenta a forte relação com os demais institutos jurídico-ambientais, e constitui 

“um dos mais importantes instrumentos de proteção dos nossos recursos naturais” (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2014, p. 262). 

A definição, de outro modo, explicita a noção dos seus componentes para referi-los 

como recursos ambientais com características naturais relevantes. Nesse passo, o SNUC 

delimita como componentes dos espaços territoriais, sujeitos a especiais regimes de proteção, 

“a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora” (BRASIL, 2000). 

As unidades de conservação foram concebidas no âmbito desse sistema em duas 

categorias, caracterizadas de acordo com os respectivos objetivos, como de proteção integral, e 

de uso sustentável. A esse propósito, Sarlet e Fensterseifer (2014, p. 263) dissertam que “a 
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regulamentação das diferentes categorias de unidades de conservação, buscando conferir 

sistematicidade à matéria, de modo a suprimir a imprecisão conceitual que vigorava nos 

diplomas anteriores” se consubstancia como relevante aspecto do SNUC. 

O primeiro grupo reúne as áreas protegidas com desígnio de afastar os ecossistemas 

da interferência humana, admitindo-se tão somente o uso que não implique na exploração, dano 

ou destruição dos recursos naturais (BRASIL, 2000). O SNUC enquadrou nessa modalidade os 

parques (nacionais, estaduais e municipais), estações ecológicas, reservas biológicas, 

monumentos naturais, e refúgios da vida silvestre. 

O grupo de unidades de conservação de uso sustentável congrega espaços voltados 

à “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (BRASIL, 2000). A Lei de 

regência, nesse aspecto, arrola nessa categoria as áreas de proteção ambiental, áreas de relevante 

interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de 

desenvolvimento sustentável, e reservas particulares do patrimônio natural. 

Consoante à disposição da Lei, o SNUC abrange o conjunto de unidades de 

conservação criados pela União, estados e municípios. Destarte, estabelece que os parques e 

florestas nacionais, nos demais âmbitos, terão designações correspondentes aos respectivos 

níveis políticos. Dessa forma, para os fins da pesquisa aqui desenvolvida, a referência feita às 

unidades de conservação federal, em razão do caráter geral da legislação federal em matéria 

ambiental, se estende aos espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos nos 

âmbitos estaduais e municipais. 

 

1.1.4.1 Unidades de conservação de uso sustentável 

 

No que tange às UC de uso sustentável, a forma de compatibilização entre os fatores 

de exploração e de conservação é variável, oscilando desde a flexibilidade legalmente admitida 

para as áreas de proteção ambiental (APA), até regimes que se assemelham àqueles atribuídos 

às UC do grupo de proteção integral, tal como ocorre em relação às reservas particulares do 

patrimônio natural (RPPN). 

Conforme a abordagem realizada anteriormente, as APA foram inauguradas no 

regime jurídico brasileiro através da Lei nº 6.902/1981. Em conformidade com essa disciplina, 

essa espécie de UC teria por finalidade “assegurar o bem-estar das populações humanas e 

conservar ou melhorar as condições ecológicas locais” (BRASIL, 1981). 
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Nesse sentido, observadas as garantias relacionadas ao direito de propriedade, 

foram previstas restrições à instalação e ao funcionamento de obras ou atividades caracterizadas 

pela potencialidade degradadora sobre mananciais, solo, recursos hídricos em geral, bem como 

àquelas modificadoras das condições ecológicas locais, ou que ameassem de extinção espécies 

raras da biota local. A Lei do SNUC, ampliando a disciplina da matéria, estabeleceu definição 

sobre essa espécie de UC: 

 
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000). 

 

Essa definição legal, evidencia que o espaço destinado às APA visa, 

principalmente, à proteção de atributos diretamente relevantes às populações humanas. Desse 

modo, por se tratar de área com certo grau de ocupação humana, a identificação de atributos 

relevantes nesses locais se reveste de significativa importância em razão da potencial 

incompatibilidade da ocupação humana existente, e seu progresso, com a preservação desses 

recursos relevantes ao bem-estar dessa população. 

As áreas de relevante interesse ecológico (ARIE), diversamente das APA, são 

geralmente dotadas de menor extensão territorial, com características naturais incomuns ou 

raras, nas quais a ocupação humana é inexistente ou pouco expressiva. Essa UC “tem como 

objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza” (BRASIL, 2000), sendo cabível, semelhantemente às APA, a previsão de restrições 

quanto ao uso da propriedade privada, observadas as garantias constitucionais a ela inerentes. 

Tal como a APA, essa espécie de UC não surge com a instituição formal do SNUC, sendo 

sutilmente contemplada no artigo 9º, VI, da Lei nº 6.938/1981 como um dos instrumentos da 

PNMA, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 89.336/1984. 

As florestas nacionais (FLONA), tal como outras UC, preexistem ao surgimento do 

SNUC, pois já foram ligeiramente mencionadas no artigo 5º, b, do segundo Código Florestal, 

como uma das criações obrigatórias atribuídas ao Poder Público. Esse dispositivo, com a edição 

da Lei 9.985/2000, veio a ser expressamente revogado, passando sua disciplina a ser 

concentrada na referida lei, sendo mantido o regulamento estabelecido pelo Decreto Federal nº 

1.298/1994. 
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Essa espécie de UC, como o nome indica, abrange a área coberta por formação 

florestal, predominantemente nativa, com objetivos no uso múltiplo sustentável e na pesquisa 

científica. Nessas áreas, é permitida a visitação pública, bem como a permanência das 

populações tradicionais ali preexistentes à sua criação. 

As reservas extrativistas (RESEX), tal como as FLONA, foram timidamente 

mencionadas no segundo Código Florestal, mediante alteração inaugurada pela Medida 

Provisória nº 2.166-67/2001, bem como o instrumento da PNMA com a alteração promovida 

pela Lei nº 7.804/1989, e regulamentada pelo decreto Federal nº 98.897/1990. Essa espécie de 

UC é utilizada pelas populações extrativistas tradicionais, admitindo-se, em determinadas 

condições, a exploração comercial da madeira, e “tem como objetivos básicos proteger os meios 

de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade” (BRASIL, 2000). Nessas áreas, a visitação pública é permitida, e a pesquisa científica 

é incentivada, sendo proibidas a exploração mineral e a caça. 

Em relação a essa espécie de UC, é conveniente tecer algumas considerações úteis 

à compreensão sobre a sua relevância social e histórica para as áreas sujeitas a regime especial 

de uso sustentável dos recursos naturais no Brasil. 

 
A proposta de Reserva Extrativista - RESEX -, incorporada ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC -, Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, é o resultado 

das estratégias desenvolvidas pelos seringueiros da Amazônia, em especial dos 

seringueiros do Acre, na luta contra os desmatamentos e a garantia da posse das 

árvores de seringa utilizadas tradicionalmente. Contra os grandes desmatamentos da 

floresta, os seringueiros organizavam os “empates” (SHIRAISHI NETO, 2017, p. 

157-158). 

 

A discussão que originou a espécie, portanto, envolveu os seringueiros da região 

norte do país como proposta para protegê-los da ameaça representada pela expansão das 

fronteiras agrícolas. Nesse contexto, despontava a figura do seringueiro Chico Mendes, que 

propunha o usufruto das terras da União na Amazônia em favor dos trabalhadores que nela 

habitavam, dentre os quais ele se incluía (NEGRET, 2010). 

A definição dada pelo artigo 18 da lei do SNUC para as RESEX corresponde, de 

certa forma, aos anseios defendidos por Chico Mendes na medida em que são áreas de domínio 

público, sendo concedido o seu uso mediante contrato de concessão às populações extrativistas 

tradicionais. A primeira RESEX do Brasil foi criada no Estado do Acre, sendo denominada 

Alto Juruá, e se configura como fruto das reivindicações promovidas pelos seringueiros da 

região sob a liderança de Chico Mendes. Todavia, malgrado a nobreza associada aos objetivos 

da espécie de UC, há estudo que aponta o seu não sucesso em razão da inexistência de incentivo 
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e infraestrutura para a consolidação das atividades realizadas pelas comunidades tradicionais 

extrativistas. Desse modo, a configuração existente nessas áreas não corresponde à expectativa 

daqueles que as idealizaram no passado, sendo admitidas, em plano de manejo, atividades 

incompatíveis, inclusive no interior da RESEX, que leva o nome Chico Mendes (NEGRET, 

2010). Esse formato adulterado, todavia, convém ser revisto no sentido de devolver às RESEX 

seus objetivos originários, sob pena de inutilizar a luta empreendida pelos seringueiros ao longo 

dos anos de 1980 na região Amazônica. 

A reserva de fauna (REFAU) é inovação da Lei nº 9.985/2000, e abrange área com 

populações animais de espécies nativas, “adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável de recursos faunísticos” (BRASIL, 2000). Tal como na RESEX, 

a visitação pública é permitida, sendo proibido o exercício da caça. A finalidade, pois, 

evidenciada pela definição dessa espécie de UC reside em desenvolver conhecimento sobre a 

fauna nativa, de modo a viabilizar o manejo sustentável, com intuito econômico, dos recursos 

faunísticos. Em que pese a escassez de REFAU para estabelecer um paralelo sobre sua 

finalidade, é possível identificar seus possíveis reflexos na Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Nesse contexto, objetiva-se o “uso 

sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos 

decorrentes, em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da 

biodiversidade” (BRASIL, 2009). Assim, os estudos técnico-científicos compatíveis com a 

REFAU viabilizam o desenvolvimento da atividade de manejo sustentável dos recursos 

faunísticos naturais em áreas livres de proteção especial no território nacional. 

Reserva de desenvolvimento sustentável (RDS), tal como as REFAU, é também 

inovação do SNUC, mas guarda semelhanças com as RESEX, na medida em que se caracteriza 

pela presença de populações tradicionais. Nesse cenário, a relação entre homem e meio 

ambiente se baseia em “sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais”, 

desenvolvidos de tal modo que a interação desempenha papel relevante na proteção da natureza 

e na manutenção da diversidade biológica (BRASIL, 2000). A RDS, nesse sentido: 

 
[...] tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem 

como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 

ambiente, desenvolvido por estas populações (BRASIL, 2000). 

 

Em razão desse objetivo, o SNUC estabelece condições para o desenvolvimento de 

atividades no interior da RDS. Dessa forma, a visitação pública é admitida e estimulada, desde 

que não contrarie os interesses locais. De igual modo, a pesquisa científica nessas áreas somente 
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será permitida e incentivada quando voltada para a conservação da natureza; educação 

ambiental; bem como no sentido de aprimorar a relação das populações tradicionais ali 

existentes com o seu meio. 

A exploração de componentes dos ecossistemas naturais no interior da RDS é 

admitida sob regime de manejo sustentável, desde que observados os limites estabelecidos em 

zoneamento, na lei, e no plano de manejo. O zoneamento, nesse sentido, inclui a instituição de 

áreas de proteção integral, além do uso sustentável, de amortecimento e corredores ecológicos 

(BRASIL, 2000). 

Por derradeiro, dentro do grupo de uso sustentável, observa-se a previsão das 

RPPN, concebida com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Conforme mencionado 

no exórdio desta seção, a RPPN se caracteriza pelo elevado nível de restrição, sendo admitidos 

em seu interior apenas a pesquisa científica e a “visitação com objetivos turísticos, recreativos 

e educacionais” (BRASIL, 2000). 

Todas as unidades de conservação listadas no artigo 14, da Lei nº 9.985/2000 são 

criadas por ato do Poder Público, mas a RPPN depende de iniciativa do particular que tencione 

converter uma parcela ou a totalidade do seu imóvel nessa espécie de UC. A RPPN, nesse 

particular, se difere das demais consideradas de uso sustentável, que podem ser demarcadas 

também em propriedades de domínio público (APA e ARIE), bem como daquelas que 

necessariamente são demarcadas em áreas públicas (FLONA, RESEX, REFAU e RDS). 

Dentre as UC de uso sustentável, nesse passo comparativo, apenas a RPPN e a APA 

são destituídas de Zona de Amortecimento (ZA). Essa área existente no entorno das áreas 

sujeitas ao especial regime de proteção, tem por finalidade mitigar os impactos negativos que 

as atividades humanas realizadas nas áreas comuns possam causar à Unidade de Conservação 

(BRASIL, 2000), e será o objeto de descrição em seção específica no decorrer deste capítulo. 

Antes, contudo, serão tecidas algumas considerações sobre a outra categoria das unidades de 

UC estabelecidas pelo SNUC. 

 

1.1.4.2 Unidades de conservação de proteção integral 

 

Conforme evidenciado neste capítulo, as UC foram classificadas em dois grupos, 

em razão do rigor na proteção legal atribuídos a essas áreas. O grupo de proteção integral se 

caracteriza por repelir as alterações decorrentes das ações humanas, para admitir apenas os usos 

considerados indiretos sobre seus atributos naturais (BRASIL, 2000). Nesse grupo foram 

incluídas cinco espécies, a saber, estações ecológicas (ESEC); reservas biológicas (REBIO); 
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parques nacionais (PARNA); monumentos naturais (MONA); refúgio da vida silvestre 

(REVIS). 

As ESEC, a teor da abordagem promovida na seção 1.1.2, foram previstas no 

âmbito da PNMA, tiveram seus regimes estabelecidos juntamente aos da APA pela Lei nº 

6.902/1981 e foram regulamentadas pelo Decreto Federal nº 88.351/1983. Essas normas 

complementam a matéria estabelecida pelo SNUC, no âmbito do qual a ESEC é concebida com 

objetivos voltados para a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Nesse 

sentido, a visitação pública somente é admitida para fins educacionais, e as interferências em 

seus domínios somente é possível para fins de restauração de ecossistemas alterados, bem como 

para fins de “manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica”; e “coleta de 

componentes dos ecossistemas com finalidades científicas” (BRASIL, 2000). Nesse aspecto, 

convém destacar que o SNUC, em observância do regramento inaugural das ESEC, estabeleceu 

restrições à realização de pesquisas científica, admitindo alterações para esse fim, limitando-a, 

em dois critérios cumulativos, à dimensão territorial de três por cento da área total, e desde que 

não supere a um mil e quinhentos hectares. Essa medida visa a impedir que a ESEC, em razão 

de pesquisas que extrapolem da simples observação ou coleta, seja descaracterizada de sua outra 

função primordial, da preservação integral dos atributos naturais nela existentes, sem a qual 

sucumbem as demais. 

As REBIO, noutro giro, são identificadas pelo SNUC em razão dos seus objetivos, 

que são consubstanciados na “preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites” (BRASIL, 2000). A disciplina relacionada a essas áreas, todavia, se 

confundia com aquela estabelecida para os parques nacionais, de acordo com a previsão 

constante do artigo 5º, a, do segundo Código Florestal, atualmente revogado. Naquele diploma, 

embora inexistisse regulamentação específica para as REBIO, era admitida a finalidade 

recreativa. Inobstante, a atual lei que estabelece o regime geral das políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade não se dedicou ao tema, remanescendo apenas o regramento 

estabelecido pelo SNUC. 

Nessas áreas, as modificações são admitidas apenas para recuperação de 

ecossistemas degradados, ou ações de manejo voltadas para restauração da biodiversidade e dos 

processos ecológicos naturais. Desse modo, tal como ocorre nas ESEC, a pesquisa científica é 

condicionada à autorização do órgão gestor, ao passo em que a visitação pública somente é 

admitida quando realizada com objetivos educacionais. 

Em relação aos PARNA, trata-se da espécie mais antiga no Brasil, sendo prevista 

desde o primeiro Código Florestal e mantida na legislação sucessora, conforme abordagem 
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promovida na seção 1.1.1 deste capítulo. Entretanto, diversamente das ESEC e APA, que 

ostentam regime compartilhado entre lei específica e o SNUC, a Lei nº 12.651/2012 encerrou 

a disciplina legal difusa relacionada aos PARNA, remanescendo apenas o regime especial 

estabelecido pela Lei nº 9.985/2000, e o regulamento dos parques nacionais, baixado pelo 

Decreto Federal nº 84.017/1979. Ainda nesse sentido, convém destacar que a espécie foi objeto 

de convenção aprovada pelo Decreto Legislativo nº 3/19483, na qual a definição em razão dos 

seus objetivos se assemelha às disposições preexistentes nos códigos florestais brasileiros. 

Tal como as demais UC, observa-se que os PARNA não são definidos de maneira 

autônoma, tendo em vista que o SNUC estabeleceu uma definição geral para todas as unidades 

de conservação e individualizou as espécies em razão dos seus objetivos. Nesse aspecto, os 

PARNA são caracterizados pela finalidade de “preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica” (BRASIL, 2000). O regramento estabelecido pelo SNUC, 

além da finalidade ecológica, prevê a realização de pesquisas científicas, bem como o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação, além de 

turismo ecológico. Dessa forma, a visitação pública é admitida, e a pesquisa científica, tal como 

as demais UC do grupo de proteção integral em que a atividade é prevista, depende de 

autorização do órgão responsável pela sua gestão. 

Os monumentos naturais, tal como outras UC, não são inovações introduzidas pela 

Lei do SNUC, posto que seus focos de proteção foram previstos em constituições brasileiras 

pretéritas (ANTUNES, 2011) e, em alguma medida, estavam englobados pelos objetivos 

atribuídos aos parques nacionais e reservas biológicas, quanto à proteção das belezas naturais. 

Igualmente, a figura fora prevista através de Decreto Legislativo (BRASIL, 1948), que aprovou 

a “Convenção para a proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da 

América assinada pelo Brasil a 27 de dezembro de 1940”. Nesse ato, a figura encontra definição 

abrangente e significativo grau de restrição: 

 
As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de animais ou plantas, de interêsse estético 

ou valor histórico ou científico, aos quais é dada proteção absoluta, como fim de 

conservar um objeto específico ou uma espécie determinada de flora ou fauna, 

declarando uma região, um objeto, ou uma espécie isolada, monumento natural 

inviolável, exceto para a realização de investigações científicas devidamente 

autorizadas, ou inspeções oficiais [sic] (BRASIL, 1948). 

 

                                                           
3 Foram previstas, nesse ato, a criação de quatro espécies de unidades de conservação. Além de parques nacionais 

e monumentos naturais, foram previstas as figuras de reservas nacionais e reservas de regiões virgens, as quais 

não encontram classificação no SNUC, nem correspondência exata com os objetivos das UC reconhecidas através 

da Lei Federal nº 9.985/2000. 
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No âmbito da Lei 9.985/2000, todavia, os MONA são caracterizados pela finalidade 

de “preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica” (BRASIL, 2000), 

sendo admitida a visitação pública, inexistindo previsão quanto à realização de pesquisas 

científicas. 

Por derradeiro das UC do grupo de proteção integral, as REVIS são demarcadas em 

razão da proteção de “ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória” 

(BRASIL, 2000), sendo admitida a visitação pública. Todavia, a pesquisa científica depende de 

autorização do órgão responsável pela sua gestão. As REVIS, assim como as MONA, podem 

ser demarcadas em áreas particulares, desde que as atividades nelas desenvolvidas não sejam 

incompatíveis com os objetivos da unidade de conservação. 

Descritas as espécies, com algumas considerações sobre os dois grupos de UC 

estabelecidos pelo SNUC, pretende-se seguir, agora, para abordagem sobre os critérios 

estabelecidos pela legislação vigente, com a finalidade de identificação de áreas dotadas de 

componentes merecedores de especial proteção. 

 

1.1.4.3 Critérios para demarcação das unidades de conservação 

 

A literatura aponta que o critério predominante para escolha dos locais onde seriam 

demarcadas as áreas protegidas em todo o território nacional era meramente estético, “ou 

respondia a circunstâncias políticas favoráveis”, faltando profundidade no planejamento desses 

espaços (ARAÚJO, 2007, p. 90). Essa obra cita Pádua e Quintão, segundo os quais a criação 

das UC a partir de 1937, até meados da década de 1970, não observou a parâmetros técnicos e 

científicos, nem assim aspectos sistêmicos ou padronizados (PÁDUA; QUINTÃO, 1984 apud 

ARAÚJO, 2007). 

O regulamento dos parques nacionais, publicado em 1979, reflete o início da 

mudança nesse cenário, passando pelo surgimento de outros regramentos relacionados a 

unidades de conservação no início da década de 1980 (conforme abordagem realizada na seção 

1.1.2) até a edição da Lei nº 9.985/2000, que sistematizou o regramento das unidades de 

conservação da natureza. Nesse sentido, o enfoque do atual planejamento “tem caráter 

integrado, contemplando as áreas de estudo em seu conjunto, utilizando variáveis físicas, 

econômicas, sociais e ambientais e suas inter-relações” (BRITO, 2014, p. 36). 

A Lei do SNUC estabelece, nesse sentido, que a criação de UC deverá ser precedida 

de estudos técnicos e de consulta pública que “permitam identificar a localização, a dimensão 
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e os limites mais adequados para a unidade” (BRASIL, 2000). Nesse particular, a lei também 

determina que o Poder Público disponibilize informações em linguagem objetiva e adequada à 

compreensão da população ou a qualquer parte interessada. O legislador, todavia, facultou a 

consulta pública para implantação de ESEC e REBIO. 

O requisito da consulta pública tem lastro na própria CF /88, na medida em que 

atribui também à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e reflete o princípio de direito da participação popular. Para Leite, a “consecução 

do Estado de Direito Ambiental só será possível a partir da consciência global da crise 

ambiental, em face das exigências, sob pena de esgotamento irreversível dos recursos 

ambientais, de uma cidadania moderna, informada e pró-ativa”. Logo, para esse autor, essa 

tomada de consciência é fundamental, de modo que a coletividade possa atuar em conjunto com 

o Poder Público na defesa desse direito difuso e superar a crise ambiental. 

A disponibilização das informações em linguagem acessível, nesse aspecto, serve 

para viabilizar a efetividade da participação popular, ou de qualquer interessado na 

identificação dos fatores, impactos e consequências decorrentes da demarcação de uma unidade 

de conservação sobre determinada área. Nessa seara, Leite afirma que “a participação popular 

se completa com a informação [...]” e a sua ausência, ou a inadequação da informação, faz com 

que a participação não seja “creditível [sic] nem eficaz, mas mero ritual” (LEITE, 2012, p. 193). 

Os estudos e consulta, mencionados no artigo 22, § 2º, da Lei do SNUC, devem, 

pois, indicar a melhor configuração da UC, mas o dispositivo não estabelece critérios técnicos 

e científicos para tanto. Não obstante, os objetivos gerais e específicos atribuídos a espécies de 

espaços e componentes a serem especialmente protegidos devem nortear as ações relacionadas 

à criação das unidades de conservação. A literatura, nesse aspecto, aponta que o processo de 

criação de uma UC pode ser observado em duas fases: a) identificação da área a ser protegida; 

e b) o desenho ou formato da área (ARAÚJO, 2007). 

Atualmente, a primeira fase no modelo brasileiro decorre da identificação de áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade, baseada na distribuição e espécies ou de 

habitats e ecossistemas (FRANKLIN;  ORIANS, 1993 apud ARAÚJO, 2007). Entretanto, a 

literatura identifica outros critérios empregados na definição de áreas potenciais para a 

conservação, tais como “raridade, área (extensão do hábitat), grau de ameaça dos impactos 

antrópicos, valor educacional, recreacional, científico, recursos culturais, importância para a 

vida silvestre e representatividade” (ICHIHATA, 1999 apud ARAÚJO, 2007, p. 98). Ainda, 

nesse sentido, a literatura discute outros fatores relevantes na identificação de áreas para a 

conservação da biodiversidade: 
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Utilizando a distribuição de espécies como critério, podem ser identificadas áreas com 

alta concentração de espécies (critério de riqueza), áreas com alta concentração de 

espécie com distribuição restrita (critério de endemismo), áreas com alta concentração 

de espécies ameaçadas de extinção (critério de ameaça) e áreas que apresentam 

espécies-símbolo, geralmente de grande porte, que sensibilizam o público em geral. 

O critério distribuição de hábitats parte do pressuposto que, conservando trechos 

significativos dos principais ambientes de uma região, a maioria das espécies e de 

suas complexas interações estará também sendo preservada (ARAÚJO, 2007, p. 98-

99). 

 

A literatura, portanto, indica múltiplos critérios para aquilo que a lei genericamente 

considera como “características naturais relevantes” (BRASIL, 2000) na definição adotada pelo 

SNUC quanto aos espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. 

A citação, portanto, indica dois critérios - distribuição das espécies e da distribuição 

de habitats, ecossistemas ou paisagens, em relação aos quais aponta interessante observação 

promovida por Mackinnon, segundo a qual ambos se complementam mediante instituição de 

“um sistema nacional de UCs que represente todos os maiores tipos de hábitats dentro de cada 

zona biogeográfica, sendo complementado por outras áreas destinadas a representar hábitats ou 

espécies que não foram contemplados no critério anterior” (MACKINNON, 1997 apud 

ARAÚJO, 2007, p. 102). 

A multiplicidade de critérios, nesse aspecto, retrata a definição dada pela Lei de 

regência da matéria sobre a diversidade biológica, no que tange à representatividade, entendida 

por Noss e Cooperrider como “a capacidade de englobar exemplos de todos os tipos de 

ambientes naturais de um país ou de suas espécies” (NOSS;  COOPERRIDER, 1994 apud 

ARAÚJO, 2007, p. 98), considerada essencial aos objetivos de qualquer sistema de áreas 

protegidas. 

Identificada a relevância de determinada área para a conservação da biodiversidade, 

a literatura estabelece discussão sobre o melhor formato, tamanho e distribuição das UC em 

determinado território. 

A Teoria de Equilíbrio da Biogeografia das Ilhas (TEBI), conforme lição oferecida 

por Araújo (2007), promove uma relação entre extensão espacial e o número de espécies em 

determinado território, de modo que a redução da área ocasionaria relativo decréscimo no 

número de espécies existentes naquele território, e vice-versa. 

Essa teoria decorre da observação sobre as ilhas oceânicas, no âmbito das quais a 

distância em relação ao continente seria outro fator a ser considerado na dinâmica das espécies 

existentes. Nesse aspecto, o número de espécies numa ilha resulta do balanço entre extinção e 

colonização, sendo que a primeira seria influenciada pelo tamanho da ilha, ao passo que o 
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segundo fator é resultante da imigração, diretamente proporcional à distância em relação ao 

continente (MAC ARTHUR; WILSON, 1962;1967 apud ARAÚJO, 2007). 

A TEBI foi adaptada para abranger outros cenários, considerando-se, por analogia 

às ilhas continentais, “os fragmentos de hábitat terrestres isolados pelas atividades antrópicas 

desenvolvidas ao seu redor” (ARAÚJO, 2007, p. 105), para sugerir que a concentração espacial 

de áreas protegidas é fator determinante para congregar o maior número de espécies. Significa 

dizer que uma mesma medida de áreas, quando pulverizada territorialmente, resulta em menor 

diversidade biológica se comparada à concentração territorial desses espaços. 

A ideia foi empregada em propostas brasileiras para definição quanto ao formato e 

tamanho das unidades de conservação e, embora tenha gerado debates, a literatura afirma existir 

quase consenso de que “precisamos de grandes unidades de conservação e de uma porção de 

pequenas unidades” (ARAÚJO, 2007, p. 107). Entretanto, Hanski e Gilpin (1996 apud 

ARAÚJO, 2007) avaliam que os fragmentos de ecossistemas naturais não se comportam como 

ilhas, e propõe a conjugação de duas outras teorias para explicar o tamanho e o formato das 

unidades de conservação. Parte-se da noção de metapopulação, considerando a existência de 

habitats fragmentados, com relativo isolamento e eventuais tráfegos de indivíduos entre esses 

fragmentos. Nesse cenário, considera-se a ocorrência de populações diferenciadas em razão do 

relativo isolamento, porém conectadas - daí o termo metapopulação. O fluxo eventual, portanto, 

funciona como fator impeditivo da extinção, e caracteriza o fenômeno do efeito resgate. 

Essa teoria, considerada isoladamente, guarda semelhança com o equilíbrio da 

biogeografia. Falta, entretanto, a configuração espacial da área em que ocorrem essas 

populações. Daí a literatura promove a integração com a teoria da ecologia de paisagem, 

lastreada no “estudo de como a composição e a configuração espacial dos hábitats em uma 

paisagem influenciam os padrões e os processos ecológicos” (ARAÚJO, 2007, p. 112). A 

paisagem, nesse contexto, não corresponde a elementos puramente estéticos ou visuais, mas a 

um conjunto de ecossistemas em interação. Desse modo, a relevância dessa teoria estaria no 

fato de que um grande número de espécies “se move entre os hábitats ou vive em áreas de 

bordas, onde dois hábitats se encontram” (ARAÚJO, 2007, 112). A fusão dessas teorias, 

portanto, viabilizam a análise considerando a realidade, configurada por um mosaico composto 

por inúmeros habitats e respectivas bordas, além de corredores, dentre outros elementos que 

compõem a paisagem. 

Mais recentemente, conforme abordagem promovida por Araújo (2007), a teoria de 

metapopulação foi aprimorada para considerar o conjunto de comunidades, reforçando a 

necessidade de incrementar a heterogeneidade e conectividade da paisagem no entorno das UC, 
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como forma de garantir a conservação da biodiversidade no longo prazo. Essa fusão de teorias 

relacionadas à escolha das áreas, extensão territorial, e formato das áreas protegidas encontra, 

em alguma medida, correspondência nas diretrizes do SNUC, estabelecidas pelo artigo 5º, XIII, 

da sua lei de regência: 

 
Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: 

[...]; 

[...] busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades 

de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas 

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades 

de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e 

recuperação dos ecossistemas (BRASIL, 2000) 

 

A diretriz, portanto, não determina que as unidades de conservação se formem pela 

demarcação nuclear sobre grandes extensões territoriais, mas que viabilize a proteção de 

grandes áreas em decorrência da integração das unidades de conservação. Nesse sentido, a 

integração das áreas protegidas encontra diversos fatores que a propiciam, partindo da 

proximidade ou contiguidade entre elas, viabilizada pela diversidade de manejos possíveis, sem 

comprometer a ocupação de determinadas áreas, a depender da espécie incluída no mosaico. 

Ainda nesse sentido, o dispositivo legal prevê a integração dessas áreas através das 

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, incluindo outras ações de defesa do meio 

ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais. Essa integração, almejando assegurar a 

real configuração, as características e objetivos de cada unidade de conservação terá como 

elemento essencial o plano de manejo. 

 

1.1.4.4 Plano de manejo das unidades de conservação 

 

Plano de Manejo, conforme definição dada pela Lei do SNUC, é um documento 

técnico, norteado pelos objetivos de uma UC, no qual são estabelecidos o seu zoneamento, além 

de disciplinar o uso da área, bem como o manejo dos recursos naturais, incluindo a 

infraestrutura necessária à gestão da unidade (BRASIL, 2000). O conteúdo desse documento 

abrange regras relacionadas à visitação pública e a permanência de populações tradicionais, nos 

casos em que são admitidas. Igualmente, para as reservas extrativistas, o plano de manejo 

estabelece regras para a exploração comercial de recursos madeireiros nas RESEX. O conteúdo 

do plano de manejo, outrossim, deve abranger a área da UC, “sua zona de amortecimento e os 

corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas” (BRASIL, 2000). 
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O plano de manejo, portanto, se caracteriza como um instrumento de gestão desses 

espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos, sendo estabelecido o prazo 

de cinco anos, contados da criação da UC, para elaboração do seu respectivo plano de manejo. 

O grau de importância desse instrumento para a gestão de uma UC é evidenciado pela limitação 

estabelecida em razão da sua inexistência, quando cabível: 

 
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades 

ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de 

Manejo e seus regulamentos. 

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e 

obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se 

limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva 

proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as 

condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, 

sociais e culturais (BRASIL, 2000). 
 

A literatura considera, nesse sentido, que os dois principais produtos gerados nesse 

documento são os programas de manejo e o zoneamento (ARAÚJO, 2007). Em relação aos 

programas, o autor aponta cinco propostas para as UC do grupo de proteção integral, 

englobando conhecimento, uso público, integração com a área de influência, manejo do meio 

ambiente e operacionalização. Esses programas guardam, em razão de seus objetivos, relação 

com o zoneamento interno das unidades de conservação. 

A noção de zoneamento foi inaugurada nessa seara por ocasião do regulamento dos 

parques nacionais, para prever espaços internos sujeitos a regramento diferenciado, distribuindo 

as práticas do manejo de acordo com os objetivos da UC. Essas práticas de manejo devem 

considerar os atributos naturais existentes no interior do seu território. O zoneamento proposto 

pela Lei do SNUC, por sua vez, é mais abrangente e engloba o precursor desse planejamento 

interno das UC, sendo definido como “setores ou zonas em uma unidade de conservação com 

objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica 

e eficaz” (BRASIL, 2000). 

As especificidades do zoneamento, à exceção da RDS, todavia, não foram 

estabelecidas no texto da Lei do SNUC, as quais são listadas em roteiros metodológicos de 

planejamento (RMP)4 para as unidades de conservação brasileiras, elaborados pelo IBAMA ou 

pelo Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade (ICMBio), atual gestor das Unidades 

de Conservação Federais. 

                                                           
4 Documentos disponíveis para consulta em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/publicacoes?showall=&start=8>. 

Acesso em: 16 set. 2018. 
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Esses roteiros, nos termos do artigo 14, do Decreto Federal nº 4.340/2002, são 

elaborados, precisamente, com o fim de estabelecer o roteiro metodológico básico para a 

elaboração dos Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação. Possui 

o intuito de uniformizar conceitos e metodologias, além de fixar “diretrizes para o diagnóstico 

da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de 

implementação” (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, há roteiro voltado para a criação de RPPN, englobando zonas de 

proteção, administração, visitação e recuperação, essa última condicionada à existência de áreas 

degradadas no espaço demarcado. De igual modo, existe RMP específico para FLONA, 

englobando zonas de preservação, primitiva, de manejo florestal sustentável comunitário, de 

manejo florestal sustentável, de uso público, histórico-cultural, de recuperação /restauração, de 

uso especial, populacional, e de uso conflitante. Em relação às APA, no roteiro existente a 

sugestão sobre o zoneamento apresenta-se em caráter exemplificativo, não havendo precisão 

terminológica quanto aos demais. 

O roteiro mais antigo existente ostenta a mais extensa listagem de zonas possíveis 

dentro de uma unidade de conservação, mas não contempla aquelas específicas relacionadas às 

unidades do grupo de uso sustentável. O documento visa a orientar a elaboração de planos de 

manejo para três das cinco espécies de UC do grupo de proteção integral, a saber, PARNA, 

REBIO e ESEC. Esse RMP contempla a “relação de todas as zonas que podem ser consideradas 

em um zoneamento da área interna de uma Unidade de Conservação (Parques Nacionais, 

Reservas Biológicas e Estações Ecológicas) com suas definições e objetivos” (BRASIL, 2002, 

p. 90), contemplando também as zonas intangível, primitiva, uso extensivo, uso intensivo, 

histórico-cultural, de recuperação, de uso especial, de uso conflitante, de ocupação temporária, 

de superposição indígena, e de interferência experimental (BRASIL, 2002). A figura abaixo 

contém o quadro comparativo das três espécies, com exemplos do zoneamento máximo possível 

para cada uma delas: 

 

Figura 1 - Zoneamento comparativo. 



42 
 

 

Fonte: IBAMA, 2002, p. 101. 

O documento, embora contenha a listagem geral das zonas possíveis para as UC 

eleitas, permite entender que nem toda zona é universal entre as espécies abrangidas, devendo 

ser observados, nesse aspecto, os objetivos e o manejo adequado para cada UC. 

Além do zoneamento interno de uma UC, o plano de manejo deve definir sua ZA, 

assim compreendido o entorno da área protegida, exceto de APA e RPPN, instituído com a 

função de mitigar os impactos negativos das atividades desenvolvidas ao seu redor.  

Atualmente, o tema relacionado à ZA das unidades de conservação, para as quais 

não foi elaborado o respectivo plano de manejo, é disciplinado pela Resolução CONAMA nº 

428/2010. O órgão normativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), nesse 

caso, supre a morosidade do órgão gestor da UC para estabelecer as regras relacionadas ao 

entorno das unidades de conservação para as quais esse espaço é obrigatório. A disciplina 

estabelecida pela referida resolução leva em conta a finalidade da ZA de uma UC, considerando 

a magnitude do impacto dos empreendimentos que se pretendem instalar ao redor de uma 

unidade de conservação, exceto APA e RPPN. Nesse sentido, há dois regimes distintos em 

relação à ZA estabelecida pela Resolução 428/2010, em razão das atividades desenvolvidas no 

entorno, e não de uma faixa de valor fixo em si considerado. Essa lógica, por certo, influenciou 
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para a revogação da regra estabelecida até sua entrada em vigor, de uma faixa cabalística 

estabelecida, a título de ZA, em 10 (dez) mil metros no entorno das UC. 

Desse modo, para os empreendimentos considerados de significativo impacto 

ambiental, situados dentro do raio de 3 (três) mil metros ao redor das UC, exceto RPPN e APA, 

cabe autorização do órgão gestor da UC, no âmbito do respectivo licenciamento ambiental. 

Noutro giro, para as atividades consideradas de impacto ambiental reduzido, situadas dentro do 

raio de 2 (dois) mil metros no entorno da UC, é preciso que o órgão licenciador se comunique 

com o órgão gestor da área protegida. O critério, portanto, empregado para as UC desprovidas 

de plano de manejo, reside na sua relevância em razão dos potenciais de impacto ao redor dos 

seus limites. 

Além da ZA, os corredores ecológicos (CE) desempenham relevante função dentro 

da sistemática estabelecida pela Lei nº 9.985/2000, considerando os critérios técnico-científicos 

que norteiam a definição das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, bem como 

da dimensão territorial e formato das UC. Conforme abordagem promovida na seção 1.1.4.2, 

as áreas protegidas devem ser consideradas num mosaico em que as interações são viabilizadas 

pelos espaços circundantes, instituídos a título de zona de amortecimento e corredores 

ecológicos, o que inclui outras unidades constituídas sob outras formas de manejo. 

 

 

 

1.1.4.5 Limites da UC e componentes a serem especialmente protegidos 

 

Os limites de uma unidade de conservação da natureza se incluem nos estudos 

realizados com o fim de subsidiar sua criação, conforme preconiza o artigo 22, § 2º, da Lei do 

SNUC. Esse item do espaço territorial especialmente protegido encontra, assim, igual 

relevância, dentre aqueles discutidos por ocasião da seção 1.1.4.2, relacionados aos critérios 

para escolha da área extensão territorial de uma UC. 

Os limites mais adequados de uma unidade de conservação são, por certo, aqueles 

que, integrando com os demais critérios técnico-científicos determinantes para a escolha da área 

quanto à localização e extensão, propiciam os objetivos de criação de uma unidade de 

conservação. O artigo 24 da Lei nº 9.985/2000, nesse sentido, estabelece que “o subsolo e o 

espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das 

unidades de conservação”. Essa dimensão conferida pelo SNUC supera a noção geral, 

concebida pela projeção plana no nível horizontal de uma determinada área, mas não considera 
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tais ambientes como integrantes dos ecossistemas que se almejam proteger com a criação das 

unidades de conservação da natureza. 

Essa noção de limites, estampada pelo artigo 24 da Lei do SNUC, desconsidera, por 

exemplo, a própria definição estabelecida para as unidades de conservação em geral, e transcrita 

na seção 1.1.4, segundo a qual as águas jurisdicionais integram os espaços e componentes a 

serem especialmente protegidos. Tais águas são definidas pelo Comando da Marinha do Brasil 

como sendo: 

 
a) as águas marítimas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, 

medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal 

como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no 

Brasil, e que constituem o Mar Territorial ( MT); 

b) as águas marítimas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas 

milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o Mar 

Territorial, que constituem a Zona Econômica Exclusiva (ZEE); 

c) as águas sobrejacentes à Plataforma Continental quando esta ultrapassar os limites 

da Zona Econômica Exclusiva; e 

d) as águas interiores, compostas das hidrovias interiores, assim consideradas rios, 

lagos, canais, lagoas, baías, angras e áreas marítimas consideradas abrigadas 

(BRASIL, 2001). 

 

A definição abrangente estabelecida pelo SNUC, para alcançar os ecossistemas 

aquáticos, inclusive marítimos, se materializa na medida em que o Brasil instituiu áreas 

especialmente protegidas sobre os ambientes aquáticos litorâneos. Nesse aspecto, apenas a 

título exemplificativo, cita-se a APA da Costa das Algas, criada pelo Decreto Federal sem 

número, do dia 17 de junho de 2010, com objetivos, dentre outros, de: 

 
[...] proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os fundos 

colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, as espécies 

residentes e migratórias que utilizam a área para alimentação, reprodução e abrigo, os 

manguezais e vegetação costeira e as formações sedimentares bioclásticas e 

litoclásticas, importantes para a estabilidade da orla marítima [...] (BRASIL, 2010). 

 

Ainda nesse sentido, e com o fito de apresentar uma espécie representante do grupo 

de proteção integral, menciona-se a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, criada pelo 

Decreto Federal nº 99.142/1990, com objetivos “de proteger amostra representativa dos 

ecossistemas da região costeira ao norte da ilha de Santa Catarina, suas ilhas e ilhotas, águas e 

plataforma continental, com todos os recursos naturais associados” (BRASIL, 1990). Esses 

exemplos evidenciam que os limites de uma unidade de conservação da natureza não se 

restringem aos fatores de subsolo e espaço aéreo, sobretudo quando se considera a 

multiplicidade dos componentes que integram as UC e que são contemplados no fundamento 

constitucional da defesa dessas áreas. 
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Especificamente, quando se trata de espaço aquático, a análise há de ser estendida 

por níveis que englobem a lâmina superficial da água, a massa hídrica e os seres vivos nela 

existentes de acordo com a profundidade, pressão, luminosidade. Ainda nessa senda, 

igualmente, devem ser considerados os fatores relacionados ao álveo marino, à vida que sobre 

ele rasteja, bem como às camadas mais profundas da rocha, ou cavidades nela existentes. 

O espaço aéreo, de igual modo, que é comum a todos os ambientes do planeta, e 

que contém elementos de vida, envolvendo os ciclos da matéria, o fluxo de energia, também é 

meio por onde se deslocam inúmeras espécies, que interagem nos ambientes sobre os quais 

sobrevoam, sejam eles aquáticos ou terrestres. Nesse particular, o regulamento do SNUC 

estabelece que os limites em relação ao ambiente aéreo “são estabelecidos no Plano de Manejo, 

embasados em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, 

consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente” 

(BRASIL, 2002). Assim, o plano de manejo, como instrumento de gestão das áreas protegidas, 

é o melhor ambiente para definição do limite nesse nível ambiental. Outrossim, considerando a 

oportunidade que seu programa de conhecimento viabiliza e a periodicidade de revisão 

obrigatória estabelecida pelo regulamento do SNUC, essa opção propicia a melhor 

configuração para garantir o equilíbrio dos ecossistemas. 

Desse modo, em vez de descrever componentes aparentemente desprovidos de 

diversidade biológica, a função que deve prevalecer nos limites mencionados no artigo 24 da 

Lei é aquela que garanta a estabilidade dos ecossistemas. 

O regulamento do SNUC contido no Decreto Federal nº 4.340/2002 estabelece que 

o ato de criação da UC deve indicar os seus limites. Seguindo a técnica inaugurada pela sua lei 

de guia, o Capítulo II foi dedicado a determinar o meio através do qual se estabeleceriam os 

limites de uma unidade de conservação em relação ao subsolo e ao espaço aéreo. Nesse sentido, 

quanto ao subsolo, as unidades do grupo de proteção integral teriam seus limites estabelecidos 

no ato de sua criação, ao passo que as espécies do grupo de uso sustentável, tanto se admite 

igual opção, quanto prevê a delimitação através do respectivo plano de manejo. 

A alternativa, neste caso, é interessante, tendo em vista a avaliação da UC após sua 

criação, através de um dos programas relacionados à unidade, mencionada na seção 1.1.4.3, no 

que tange à ampliação do conhecimento acerca das características da unidade: 

 
O objetivo primordial é proporcionar subsídios mais detalhados para a proteção e o 

manejo ambiental. Está relacionado aos estudos, às pesquisas científicas e ao 

monitoramento ambiental, a serem desenvolvidos na unidade de conservação, que 

subsidiem preferencialmente o manejo. Suas atividades e normas devem orientar as 

áreas temáticas das investigações científicas e também os pesquisadores, visando 
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obter os conhecimentos necessários ao melhor manejo da unidade (ARAÚJO, 2007, 

p. 121). 

 

Em que pese ser esse item relacionado ao conteúdo do plano de manejo, esse 

programa pode viabilizar o aprimoramento da gestão do espaço protegido, incluindo a definição 

quanto ao limite mais adequado quanto ao subsolo, estendendo-o ou reduzindo-o, de acordo 

com a interface sobre a estabilidade dos ecossistemas. 

A opção do legislador, no sentido de engessar, no ato de criação, a definição dos 

limites de uma UC do grupo de proteção integral quanto ao subsolo pressupõe pleno 

conhecimento sobre todos os ecossistemas existentes ou associados à área protegida, bem como 

sua interface em relação aos elementos do subsolo. A discussão, nesse aspecto, será melhor 

desenvolvida no terceiro capítulo desta pesquisa, por ocasião da análise entre os fatores da 

mineração e os componentes integrantes das áreas protegidas. Antes, contudo, a mineração 

assumirá o foco do capítulo subsequente a este. 
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2 ATIVIDADES MINERÁRIAS NO REGIME CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

A CF /88, sob o título dos princípios fundantes da República, estabelece dentre seus 

objetivos a garantia do desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos. A expressão 

relacionada ao progresso deve ser considerada sob a ótica da sustentabilidade, conforme 

abordagem que será promovida por ocasião do terceiro capítulo da presente pesquisa. Todavia, 

para a temática preponderante nesta etapa da pesquisa, a abordagem inicial corresponderá ao 

desenvolvimento econômico e social viabilizado por instrumentos previstos no texto 

constitucional. A literatura, nesse aspecto, aponta que o progresso é essencial à sobrevivência 

do próprio Estado na medida em que a geração de riquezas viabiliza a arrecadação de recursos 

essenciais ao sustento da estrutura do Poder Público: 

 
É importante ter em mente que toda atividade estatal depende dos recursos que a 

máquina pública possui, oriundos fundamentalmente dos impostos, taxas e 

contribuições da sociedade. Esses valores tanto mais avantajados serão quanto maior 

for a quantidade de riqueza privada mobilizada, ou seja, quanto maior for a atividade 

econômica de uma sociedade. Quanto maior a quantidade de riqueza em circulação, 

maior a capacidade de arrecadação. 

[...]. 

O alimento deste Estado é o próprio desenvolvimento que ele procura garantir 

(DERANI, 2009, p. 183). 

 

Observa-se, portanto, que o fomento à garantia constitucional do desenvolvimento 

nacional representa, em última análise, a sobrevivência do próprio Estado. Nesse aspecto, a 

figura do ente personalizado se relaciona com o seu elemento integrante - população de forma 

simbiótica - na medida em que, a sociedade se sustenta como organização política, que retorna 

garantindo o desenvolvimento. A CF /88, nesse sentido, estabelece regras gerais relacionadas à 

ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, tendo 

“por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (BRASIL, 

1988). 

Nesse cenário, em que é traçado o norte fundamental para o desenvolvimento das 

atividades econômicas no Brasil, o constituinte insere regras relacionadas aos potenciais de 

energia hidráulica, bem como às jazidas, sem expressar a relação entre tais recursos e a ordem 

econômica: 

 
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 

exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra. 

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

se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização 
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ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída 

sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, 

que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 

em faixa de fronteira ou terras indígenas (BRASIL, 1988). 

 

A presença desse dispositivo no primeiro capítulo da ordem econômica e financeira 

nacional impõe reflexão sobre a composição basilar do desenvolvimento nacional. A disciplina 

se funde para abranger os recursos minerais e energéticos, aí incluindo os potenciais de energia 

hidráulica, na medida em que as jazidas se referem também a substâncias empregadas como 

fontes de energia, tal como ocorre em relação ao petróleo, ao gás natural e a outros 

hidrocarbonetos fluidos, os quais se sujeitam ao regime de monopólio, conforme previsto no 

artigo 177, da CF /88. A literatura, nessa toada, aponta a ocorrência de minerais energéticos 

radioativos, tais como urânio e tório, além de combustíveis como “petróleo, turfa, carvão 

(hulha) e antracito, que, embora não sejam minerais no sentido estrito (não são cristalinos nem 

de composição inorgânica), são estudados pela geologia e explotados pelas técnicas de 

mineração” (LUZ; LINS, 2018, p. 12). 

Energia é termo da ciência natural que corresponde à capacidade associada a um 

sistema de produzir um efeito, podendo ser armazenada, transferida e inter convertida, sendo 

sua magnitude função do estado do sistema, a qual é dependente das posições relativas de suas 

componentes em um campo de força (SONNTAG et al., 1998, p. 20-22). A definição dada pela 

literatura, a rigor, evidencia que toda a matéria, inclusive a essência humana, é abrangida pelo 

fenômeno à medida que integra sistemas em movimento nas relações da matéria existente no 

universo. O desenvolvimento da técnica pela humanidade viabilizou o manuseio da energia 

integrante dos sistemas, direcionando-a para processos úteis à produção e ao conforto. Os 

progressos tecnológicos, em geral associados ao uso industrial das descobertas sobre as 

propriedades da matéria, viabilizaram, portanto, a satisfação das necessidades humanas com 

maior eficiência, conferindo maior agilidade e melhor qualidade nos processos e resultando 

também na diversificação dos produtos gerados. 

A energia, nesse sentido, não decorre do avanço da técnica, a qual apenas identifica 

a sua utilidade nas ações humanas, e a fonte imediata mais adequada à sua exploração. Assim, 

em relação à fonte da energia direcionável aos processos sociais, a revolução tecnológica em 

maior escala se inicia na conversão da energia térmica em mecânica, que viabiliza a 

movimentação das máquinas na produção industrial. A energia, nesse processo, é transferida 

da matéria a determinado mecanismo, por meio da combustão, o qual a converte em 

movimento, vindo a substituir o homem em determinadas etapas da produção industrial. 
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A energia, portanto, flui dentre manifestações aferíveis na matéria, assumindo 

formas diversas, as quais se revelam úteis ou necessárias a todos os fenômenos conhecidos na 

natureza. Cumpre lembrar que, quanto às formas específicas de manifestação da energia, por 

não integrarem o objeto da presente pesquisa, a abordagem se restringe ao caráter elucidativo. 

Dessa forma, basta sintetizar que o deslocamento de partículas entre níveis dentro da estrutura 

atômica de um elemento da natureza decorre de determinado estímulo, que implica na 

transferência de energia. Esse salto corresponde à capacidade de produzir efeito, mencionada 

na definição dada pela literatura, e que é transferida entre átomos da substância condutora, 

formando a corrente elétrica decorrente conexão com a fonte da excitação. 

A CF /88, em vista de não se incorrer no equívoco da incúria, tratou de atribuir à 

União a competência para explorar os serviços e as instalações de energia elétrica (BRASIL, 

1988), independentemente da forma pela qual se geraria a diferença de potencial apta a 

promover as correntes elétricas - hidrelétrica, eólica, térmica. A opção reflete o caráter 

estratégico da atividade para a existência e desenvolvimento nacionais: 

 
Ser favorecido por recursos naturais que se transformam em fontes de produção de 

energia é estratégico para qualquer país. Entre outros fatores, porque reduz a 

dependência do suprimento externo e, em consequência, aumenta a segurança quanto 

ao abastecimento de um serviço vital ao desenvolvimento econômico e social. No 

caso dos potenciais hídricos, a esses argumentos favoráveis, somam-se outros dois: o 

baixo custo do suprimento na comparação com outras fontes (carvão, petróleo, urânio 

e gás natural, por exemplo) e o fato de a operação das usinas hidrelétricas não provocar 

a emissão de gases causadores do efeito estufa. A energia hidrelétrica é classificada 

como limpa no mercado internacional (BRASIL, 2008, p. 54). 

 

Em relação à energia hidráulica, todavia e conquanto não decorra distinção tangente 

aos efeitos imediatos, observa-se que o constituinte foi além, atribuindo à União o domínio 

sobre a mera potencialidade, que decorre de fatores “locais do aproveitamento (como topografia 

e o tipo de chuva) e do tempo efetivo da operação do sistema” (BRASIL, 2005, p. 44). Os 

potenciais de energia hidráulica, nesse aspecto e diversamente das demais fontes, guardam 

estreita relação com o solo e com a topografia nacionais, exclusivos, integrando o elemento 

físico sobre o qual o estado nacional se estrutura. O potencial de energia hidráulica, nesse 

sentido, integra o ciclo da água, o qual envolve o acúmulo de energia na substância em razão 

da sua localização no ambiente. O aproveitamento desse potencial, portanto, há de ser garantido 

pela União em razão do desenvolvimento nacional, motivo pelo qual integra o capítulo da CF 

/88 dedicado à ordem econômica. 

Igual respaldo nesse âmbito foi dado às jazidas de recursos minerais que, em 

conjunto com a energia elétrica, compõem a base do desenvolvimento nacional. O artigo 176 
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da CF /88, ao dispor sobre a relação das jazidas com o solo, estabelece que seus domínios são 

distintos, admitindo implicitamente que são recursos integrados no ambiente. Nesses cenários 

em que as propriedades entre interesses relevantes se tangem, o ordenamento jurídico brasileiro 

estabelece regras que viabilizam a conciliação de institutos protegidos em nível constitucional. 

Nesse aspecto, a literatura concebe tais relações no âmbito constitucional no sentido de 

viabilizar a transformação do recurso mineral em riqueza (FREIRE, 2005). 

A inclusão das jazidas sob a regência dos princípios da ordem econômica, em 

equivalência com os potenciais de energia hidráulica (que convivem com o direito de 

superfície) evidencia a relevância da atividade para o desenvolvimento nacional. A abordagem, 

nesse aspecto, comprime a confecção de uma seção específica, ao longo da qual serão 

delineados os aspectos normativos e literários que cercam o tema. 

 

2.1 Relevância dos recursos minerais para o desenvolvimento nacional 

 

A CF /88 contém a estrutura do Estado brasileiro, e atribui à União o domínio sobre 

bens considerados estratégicos para a promoção dos objetivos da República, listados sob o título 

dos princípios fundamentais. Nesse sentido, são definidos como bens da União, dentre outros, 

determinadas faixas de terras, porções de água, recursos naturais, alguns ambientes, além dos 

potenciais de energia hidráulica e recursos minerais. A literatura, nesse aspecto, ao classificar 

os bens públicos quanto à titularidade, identifica para a União um “rol ligado a questões de 

interesse nacional, levando-se em conta aspectos como a segurança nacional, à proteção à 

economia do país, o interesse público nacional e a extensão do bem” (MARINELA, 2011, p. 

800). 

Quando da promulgação da CF /88, a matéria relacionada aos recursos minerais se 

encontrava disciplinada pelo Código de Minas, baixado pelo Decreto-Lei nº 227 /1967, no 

âmbito do qual foi estabelecida a competência da União para administrar os recursos minerais 

e toda a cadeia que se estende da extração ao consumo dos produtos minerais. Essa disciplina, 

que definiu o Poder Público como mero gestor, parece divergir da previsão constante no artigo 

20, da CF /88, que concebe os recursos minerais como bens da União. Essa titularidade 

outorgada ao Poder Público é justificada por parte da literatura em razão da relevância 

estratégica dos recursos minerais: 

 
O regime de domínio federal encerra maior preocupação com a transformação do 

depósito mineral em riqueza do que com a titularidade da mina. Não se transfere ao 

minerador uma propriedade dominial sobre a jazida, mas domínio sobre o título 
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minerário, que lhe outorga o direito de explorá-la até a exaustão, com atributos 

idênticos à da propriedade privada. 

À União e ao Distrito Minerário interessa o subsolo mineralizado, porque tem 

expressão econômica e estratégica, justificando sua proteção legal. O subsolo estéreo 

é regido pela parte final do art. 526 do Código Civil. As exceções a essa regra são (a) 

o subsolo não mineralizado sujeito à servidão mineral e (b) o subsolo onerado por 

requerimento de direito minerário ou alvará de pesquisa enquanto não se conhece a 

existência de mineralização. Em ambos os casos, o subsolo não mineralizado 

subordina-se ao regulamento do Código de Mineração (FREIRE, 2005, p. 37). 
 

Não obstante, no entendimento da literatura as disciplinas são convergentes em 

razão da interpretação que deve nortear a leitura dos dispositivos relacionados ao domínio e 

gestão desses recursos. O elo entre essas normas se encontra no artigo 225 da CF /88, que 

reconhece o meio ambiente como um bem de que todos são titulares, portanto de domínio 

difuso, “logo, a União tem o poder /dever de gerenciar estes bens minerais, e não exatamente 

possui sua propriedade” (COSTA, 2009, p. 89). 

Nesse sentido, convém observar que o tema relacionado à exploração dos recursos 

minerais também integra o capítulo constitucional reservado à ordem econômica, tal como se 

fez em relação aos potenciais de energia hidráulica. Nesse contexto, o artigo 176, § 2º, da CF 

/88 assegura ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra, segundo critérios 

definidos em lei. A norma, nesse caso, preexistia na disciplina estabelecida pelo Código de 

Minas, segundo o qual: 

 
Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e 

Concessão: 

[...] 

b) o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. 

[...] 

§ 1º A participação de que trata a alínea b do caput deste artigo será de cinquenta por 

cento do valor total devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da 

administração direta da União, a título de compensação financeira pela exploração de 

recursos minerais, conforme previsto no caput do art. 6º da Lei nº 7.990, de 29/12/89 

e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13/03/90. 

§ 2º O pagamento da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra de 

recursos minerais será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente 

ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência, ou outro 

parâmetro que venha a substituí-la (BRASIL, 1967). 
 

Esse regramento corrobora algumas diferenças. A teoria defendida por Costa 

(2009), na medida em que os dispositivos constitucionais relacionados à matéria, inclusive o 

caput do referido artigo inserido no capítulo da ordem econômica, externa a inequívoca 

distinção dominial entre o solo, subsolo e as riquezas minerais neles existentes. Para a referida 

autora, todavia, o direito de participação reflete o histórico da relação preexistente ao vigente 

regime constitucional no que tange aos recursos minerais existentes no subsolo. Ainda nessa 
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linha, defende a autora que a participação nos resultados visa a recompensar o superficiários 

pelos transtornos causados pela atividade minerária (COSTA, 2009). 

Não obstante, a CF /88 estabelece nítida cisão entre os domínios de um e de outro, 

e a regência sobre a atividade contém normas que obrigam o minerador a reparar os danos que 

sua atividade ocasione ao superficiário, sem prejuízo da participação nos resultados da 

exploração mineral. Nesse aspecto, a alternativa de interpretação é de que a participação nos 

resultados decorre da natureza difusa do direito de propriedade sobre o bem mineral existente 

no solo ou subsolo, beneficiando diretamente os superficiários das áreas diretamente atingidas 

pela mineração. Indiretamente, a participação se estenderia a todos os habitantes do município, 

estado-membro e da União, na medida em que os recursos da Compensação Financeira são 

distribuídos, de acordo com os parâmetros definidos em lei, dentro das respectivas 

circunscrições territoriais (BRASIL, 1990). Essa percepção quanto à natureza dos recursos 

naturais é compartilhada pela Assembleia das Nações Unidas: 

 
1. O direito dos povos e das nações a soberania permanente sobre suas riquezas e 

recursos naturais deve ser exercido com interesse do desenvolvimento nacional e bem-

estar do povo do respectivo Estado. 

2. A exploração, o desenvolvimento e a disposição de tais recursos, [...], deverão estar 

em conformidade com as regras e condições que estes povos e nações livremente 

considerem necessários ou desejáveis para autorizar, limitar ou proibir tais atividades. 

3. Nos casos em que se outorgue a autorização, o capital introduzido e seus 

incrementos serão regidos por ela, pela lei nacional vigente e pelo direito 

internacional. As utilidades obtidas deverão ser compartilhadas, na proporção que 

convenha livremente em cada caso, entre os investidores e o Estado que recebe o 

investimento, cuidando para não restringir por nenhum motivo a soberania de tal 

Estado sobre suas riquezas e recursos naturais. 

7. A violação dos direitos soberanos dos povos e nações sobre suas riquezas e recursos 

naturais é contrária ao espírito e aos princípios da Carta das Nações Unidas e dificulta 

o desenvolvimento da cooperação internacional e da preservação da paz (ONU, 1962). 

 

 Observa-se, portanto, que a Organização das Nações Unidas (ONU) entende os 

recursos naturais, não se excluindo os bens minerais, como fatores inerentes à soberania dos 

povos, devendo ter seus benefícios revertidos para o seu povo, e cabendo pena em caso de 

contrariar os princípios que unem as nações. Nesse passo, em que se conhece a relação entre 

direitos de superfície e os recursos minerais, passa-se à abordagem quanto à relevância dos 

recursos minerais para o desenvolvimento brasileiro ao longo do tempo, tal como preconizado 

pelas Nações Unidas. 

A literatura, nesse aspecto, aponta que a história do Brasil é permeada pela 

exploração mineral, sobretudo de pedras e metais preciosos como ouro, prata e diamante, 

cobiçados pelos colonizadores. O ordenamento jurídico, ao longo do tempo, contemplou a 

atividade minerária, incluindo sucessivos códigos de mineração, até a edição do Decreto-Lei nº 
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227 /1967, o qual já sofreu diversas modificações ao longo da sua vigência. A obra destaca 

ainda, em relação ao vigente Código de Minas, que algumas substâncias minerais, como o 

carvão e gás natural, não são por ele regidas, a exemplo daquelas listadas no artigo 177 da CF 

/88, cuja exploração se sujeita a regime especial de monopólio, além da água mineral, que tem 

sua exploração disciplinada em outro diploma normativo (COSTA, 2009). 

Essa opção relatada pela autora, a propósito, é expressamente prevista no artigo 10, 

do Código de Minas, segundo o qual as jazidas de águas subterrâneas, bem como de substâncias 

minerais sujeitas a monopólio estatal, além da água mineral e substâncias ou espécimes 

minerais de interesse arqueológico, seriam regidas por legislação especial. Observa-se, 

portanto, que o tratamento deferido aos recursos minerais assume forma diferenciada de acordo 

com sua relevância estratégica para os objetivos da República, evoluindo e se consolidando ao 

longo do tempo. Nesse aspecto, a disciplina dos recursos minerais no âmbito da ordem 

econômica é seccionada de modo geral no artigo 176, e especial no subsequente, para atribuir 

à União o monopólio da pesquisa e exploração de substâncias como petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos, da mesma forma como se dá em relação aos minérios e minerais 

nucleares. Apenas a título exemplificativo, cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal, que 

discorre sobre a relevância estratégica dos recursos naturais sujeitos ao regime de monopólio: 

 
2. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o legislador ordinário impor 

restrições ao desempenho de atividade econômica em que há o interesse público, 

como é o caso da distribuição e revenda de combustíveis, dado o caráter estratégico 

das atividades relacionadas ao petróleo para o desenvolvimento e soberania do País. 

3. A Agência Nacional de Petróleo – ANP, criada pela Lei nº 9.479/97, atua como 

órgão regulador e fiscalizador da política de distribuição e revenda de combustíveis 

em território nacional, adotando as medidas necessárias para proteger os interesses 

dos consumidores e do mercado quanto à venda desses produtos, de modo que, nessa 

condição, possui competência para editar as regras que se fizerem oportunas e 

necessárias para disciplinar a distribuição de combustíveis no país, podendo exigir a 

observância de um mínimo de condições de funcionamento a ser satisfeito pelas 

empresas do ramo (BRASIL, 2018). 

 

A sujeição, portanto, a regime reservado de exploração em relação a determinados 

recursos minerais apenas origina uma classe diferenciada dentre os recursos naturais 

considerados de suma importância para o desenvolvimento nacional. A rigor, conforme observa 

Costa (2009), a regra do monopólio foi relativizada, através da Emenda Constitucional (EC) nº 

09/1995, que possibilitou ao Poder Público contratar empresas privadas para a exploração de 

algumas das atividades relacionadas no artigo 177 da CF /88. Nesse aspecto, o regime especial, 

à exceção dos minerais nucleares, passa a se assemelhar com o regramento estabelecido para a 

exploração dos demais recursos minerais, sujeitos à concessão. 
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A opção constitucional, desse modo, faz justiça aos demais recursos minerais 

quanto à relevância estratégica para o desenvolvimento nacional. A observação cotidiana nem 

sempre permite identificar com facilidade a gama de produtos, indispensáveis ao conforto e à 

sobrevivência humana, resultantes dos minérios extraídos do meio. A literatura, nesse sentido, 

promove elucidativa abordagem quanto ao tema: 

 
Os minerais e seus derivados químicos estão em todos os lugares. Caminhamos sobre 

eles (ao longo de praias arenosas ou cadeias de montanhas), os vestimos (como joias), 

lavamos nossas roupas com eles (como tensoativos em detergentes) e os utilizamos 

quando escovamos nossos dentes (como abrasivos no creme dental). Eles trazem 

eletricidade para nossas moradias e fornecem os materiais de construção de nossas 

casas e escolas. Sem os minerais, não teríamos uma Terra sólida onde pudéssemos 

viver e não haveria nosso atual sistema econômico (KLEIN; DUTROW, 2012, p. 27). 

 

Os exemplos listados na citação não esgotam as possibilidades decorrentes da 

mineração, uma vez que “qualquer atividade agrícola ou industrial, no campo da metalurgia, da 

indústria química, da construção civil ou do cultivo da terra, utiliza os minerais ou seus 

derivados”, que se somam a uma infinidade de produtos resultantes do processamento de 

matérias-primas minerais (LUZ; LINS, 2018, p. 10). 

A visão externada pelos autores justifica as razões pelas quais a CF /88 posiciona 

os recursos minerais em destaque no âmbito da ordem econômica nacional, e se soma a outras 

descrições da literatura especializada, no sentido de que a mineração contém a característica 

essencial do termo utilidade pública, voltada à satisfação dos interesses da sociedade (FREIRE, 

2009). A esse propósito, convém tecer breve comentário acerca dessa caracterização dada pela 

doutrina. 

A única referência constitucional ao termo “utilidade pública” ocorre sob o manto 

das garantias fundamentais estabelecidas pelo artigo 5º da CF /88, determinando que esse fator, 

de acordo com procedimento definido em lei, autorizaria a desapropriação. A temática, não por 

acaso, é abordada na exata ordem em que se disciplina a garantia do direito de propriedade e a 

sua vinculação à observância da função social. A regência legal aí prevista, se materializa no 

Decreto-Lei nº 3.365 /1941, em cujo artigo 5º estabelece como caso de utilidade pública, dentre 

outros, “o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia 

hidráulica” (BRASIL, 1941). 

A relevância, portanto, da exploração desses recursos naturais, se agiganta na 

relação para relativizar o direito de propriedade e submetê-lo à inevitável desapropriação, 

quando seu exercício concomitante, em variado grau, se revelar inviável. Não se poderia, de 

outro modo, afirmar que a propriedade cumpre sua função social quando inviabiliza o exercício 
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de uma atividade considerada essencial ao desenvolvimento econômico e social. A esse 

propósito, destaca-se dos fundamentos que inauguram o Código de Minas, a menção feita à 

exposição de motivos nº 6-67-GB, promovida pelo Ministério de Minas e Energia: 

 
25. [...] o regime introduzido no novo Código visa a: 

[...]; 

II - Utilizar a produção mineral como instrumento para acelerar o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, mediante aproveitamento intenso dos recursos minerais 

conhecidos, quer para consumo interno, quer para exportação; 

III - promover o aproveitamento econômico dos recursos minerais e aumentar a 

produtividade das atividades de extração, distribuição e consumo de recursos 

minerais; 

[...] 

26. Se as autoridades administrativas exercerem suas atribuições legais e 

regulamentares, pautadas nos objetivos acima postulados, temos fundadas esperanças 

de que os recursos minerais já conhecidos e os que estão para aparecer em nosso 

imenso território se constituirão em fulcro da grandeza econômica dos brasileiros, 

alavanca da paz social no Brasil e instrumento de segurança nacional (FREIRE, 2009, 

p. 129-130). 
 

A ordem constitucional brasileira, portanto, identifica o elevado potencial dos 

recursos minerais disponíveis em abundância no território nacional como fator determinante 

para o desenvolvimento nacional. A fundamentação das regras existentes no vigente Código de 

Mineração evidencia esse propósito, e a CF /88, ao recepcioná-lo, reconhece a atividade como 

base para esse progresso, incluindo referências expressas no âmbito dos princípios da ordem 

econômica, e vincula sua exploração ao controle da União, que é titular da sua propriedade em 

favor do povo brasileiro. Tecidas essas considerações sobre a relevância estratégica da 

exploração mineral para o Brasil, passa-se à abordagem acerca da exploração propriamente dita, 

com foco nos temas relevantes à discussão que se promoverá no terceiro capítulo deste trabalho. 

 

2.2 Extração mineral 

 

A exploração mineral, conforme abordagem realizada na introdução do presente 

capítulo, se confunde com a própria história brasileira, sendo a atividade objeto de 

regulamentação desde as ordenações vigentes ao princípio do período colonial (COSTA, 2009). 

Inobstante, a descoberta de recursos minerais no Brasil somente viria a ocorrer um tempo depois 

da sua colonização, em 1695, quando as primeiras ocorrências relevantes de ouro se deram no 

Rio das Velhas, no atual Estado de Minas Gerais, a partir de quando o recurso foi também 

encontrado nos atuais territórios da Bahia, Goiás e Mato Grosso (FAUSTO, 1995). 

Em conformidade com os relatos da História (BOXER, 1969), o ouro foi 

inicialmente encontrado em depósitos aluviais, nos leitos e faixas marginais dos cursos de água, 
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então denominados faisqueiras, em razão do reflexo ocasionado pela incidência da luz solar. À 

medida que o ouro se escasseava nessas áreas, os exploradores o procuravam nas fendas das 

encostas próximas, até que somente foi possível encontrá-lo mediante escavação de túneis: 

 
À proporção que os depósitos se foram fazendo em menor número e mais profundos, 

os métodos de extração tornaram-se mais complicados, no primeiro quarto do século 

XVIII. Lavadouras e máquinas hidráulicas foram empregadas, e em alguns casos o 

leito do rio ou do riacho era exposto, através do represamento da água ou do desvio 

artificial da corrente para outro canal. Ao contrário do que com frequência se declara, 

a mineração subterrânea foi algumas vezes feita na Minas Gerais colonial, mas é 

sabido que tal procedimento não era comum. Isso acontecia em parte por causa da 

natureza friável da maior parte do terreno pedregoso, mas, principalmente, por falta 

de conhecimentos especializados (BOXER, 1969, p. 61). 

 

A técnica de exploração rudimentar, todavia, predominou pelo tempo ao longo do 

qual o metal se acumulava superficialmente no leito, margens e encostas próximas aos cursos 

de água. Segundo narra o historiador, o exaurimento superficial dessas áreas induziu, ainda que 

timidamente, a extração mediante perfuração de poços ou abertura de túneis de dimensões 

relativamente grandes, considerando as limitações de métodos e equipamentos empregados à 

época, além das características do terreno, entre extremos de fragilidade e rigidez (BOXER, 

1969). Nesse aspecto: 

 
Durante o ciclo do ouro, entre 1700 e 1850, o Brasil foi o maior produtor mundial 

chegando a produzir 16 t anuais [...] provenientes principalmente de aluviões e outros 

depósitos superficiais explorados pelos Bandeirantes na região do Quadrilátero 

Ferrífero, em Minas Gerais. Foi também nesta região que se instalou a primeira mina 

subterrânea do Brasil - Mina de Morro Velho - operada pela St John D'El Rey Mining 

Co. (PORTO et al., 2002, p. 1). 

 

Outro recurso mineral valioso, explorado nesse período, foi o diamante. A técnica 

de extração, inicialmente, coincidia com aquela empregada na exploração aurífera, mediante 

emprego de bateia, posteriormente evoluindo para o uso de peneiras, as quais teriam sido 

sucedidas por sistemas compostos de barragens e canalização das águas, para extração de 

cascalho dos leitos de rios e posterior peneiramento, com o fim de segregar as pedras preciosas 

(PORTO et al., 2002). 

Os relatos históricos acerca dos minerais explorados no período colonial, por certo, 

levam em consideração apenas os recursos naturais mais escassos no ambiente, especialmente 

na superfície ou em curta profundidade no solo ou subsolo. Essas substâncias alimentavam a 

cobiça dos exploradores coloniais, pois representam elevado valor econômico ainda nos dias 

atuais. Algumas substâncias extraídas e utilizadas, malgrado não se destacar no processo 

exploratório, se classificam atualmente como recursos minerais dotados de valor econômico, 
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como as substâncias extraídas do solo ou subsolo e utilizadas nas construções, a exemplo da 

argamassa produzida com emprego de cal e argila ou areia (SANTIAGO, 2007). Segundo 

apontamento promovido pela literatura, a cal (óxido ou hidróxido de cálcio) resulta do 

processamento da substância mineral calcário (carbonato de cálcio), que se decompõe pela 

temperatura e é dotada de propriedades que viabilizam o seu uso, dentre outros, na formulação 

de argamassa (SANTIAGO, 2007). 

Desse modo, em que pese o uso cotidiano dos recursos minerais ao longo da 

História pelo homem no Brasil, a literatura pesquisada não relata a existência de regramento 

difuso quanto a tais substâncias, concentrando o foco nos recursos minerais de elevado valor 

econômico. O avanço da técnica com o passar do tempo, viabilizou a identificação de diversas 

substâncias minerais, bem como de metodologias que tornaram viável a exploração econômica: 

 
O Brasil detém um enorme patrimônio mineral, sendo um dos maiores produtores e 

exportadores de minérios do mundo. Produz 72 substâncias minerais, das quais 23 são 

metálicas, 45, não-metálicas e 4, energéticas. O minério de ferro lidera com 60% do 

valor total da produção mineral brasileira, e em segundo lugar o ouro, com apenas 

5%. (ARAÚJO et al., 2014, p. 1). 

 

Em vista da multiplicidade de substâncias minerais úteis ao ser humano, e da forma 

em que se encontram na natureza, a CF /88, nas oportunidades em que a matéria é ventilada, 

faz referência a termos como jazidas, minas, minérios e minerais, às vezes na disciplina do 

mesmo dispositivo, evidenciando tratar-se de vocábulos com significados distintos no 

regramento que envolve a mineração. O Código de Minas, nessa toada, estabelece alguma 

distinção, definindo como “jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, 

aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a 

jazida em lavra, ainda que suspensa” (BRASIL, 1967). Essa abordagem simplificada, todavia, 

não se reproduz na literatura, no âmbito da qual a concepção de jazida é vinculada à viabilidade 

técnica, econômica e ambiental da reserva mineral incorporada a um direito minerário. 

Esclarece, nesse sentido, que reserva e recurso mineral se distinguem em razão da tríplice 

viabilidade daquela, que se converte em jazida a partir da outorga do direito minerário sobre 

ela (FREIRE, 2005). 

A viabilidade, portanto, que caracteriza a jazida, pode se alterar em razão de 

diversos fatores variáveis pelo decurso do tempo, como o desenvolvimento técnico-científico, 

variações de mercado, alterações sobre o meio físico, além de inovações jurídico-normativas 

que podem redirecionar tanto a conclusão quanto a pesquisas realizadas em determinada área. 

Há cenários possíveis em que, num determinado momento, a pesquisa mineral aponte a tríplice 
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viabilidade, mas os valores sociais refletidos no avanço normativo podem ocasionar a 

modificação desse panorama. 

No que tange ao aspecto ambiental, por exemplo, imagine-se uma massa mineral 

subterrânea outrora caracterizada como jazida, no subsolo de um fragmento florestal nativo 

primário em área de domínio da Mata Atlântica. Esse bioma, nos termos do artigo 225, § 4º, da 

CF /88, é considerado patrimônio nacional, e tem sua utilização subordinada aos limites 

definidos em lei específica. A depender da técnica de mineração, esse fator pode sustar a 

expectativa de exploração do bem mineral nessa área, até que se restabeleça a sua tríplice 

viabilidade. A literatura, ainda nesse sentido, evidencia outras hipóteses em que recursos 

minerais não se convertem em jazidas: 

 
Imagine-se uma grande reserva de ouro nas profundezas abissais. Nada vale diante da 

impossibilidade de retirá-la. 

Do mesmo modo, um mineral para o qual não há tecnologia de beneficiamento. Ou 

um minério cujo preço de venda seja inferior ao custo de extração e beneficiamento. 

Do mesmo modo, um recurso mineral em Unidade de Conservação Ambiental de 

proteção integral. Até que o obstáculo seja removido, esse recurso mineral não pode 

ser lavrado. Não adquire, por isso, status de mina. 

Enquanto não se conjugarem concomitantemente os três atributos - viabilidade 

técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental - não se configura a existência 

da mina (FREIRE, 2009, p. 75, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, a disciplina constitucional, ao estabelecer que o domínio da União 

abrange os recursos minerais, é previdente por englobar todo o patrimônio conhecido e 

desconhecido, identificado ou não, mas que o avanço tecnológico pode conferir-lhe a 

viabilidade almejada para a sua exploração econômica. O mesmo autor, em outra obra, promove 

semelhante abordagem quanto à extensão dos domínios da União, no sentido de abranger todos 

os recursos minerais e não apenas as reservas, para englobar os minerais conhecidos ou 

potenciais (FREIRE, 2005). No âmbito da geologia, a análise sobre os recursos minerais 

considera que: 

 
Os recursos minerais podem ser distinguidos em diferentes classes, correspondentes 

a volumes rochosos discriminados de acordo com o grau de conhecimento geológico 

e técnico-econômico de suas diferentes porções. Assim, a reserva mineral, como 

parte do recurso mineral, representa volumes rochosos com determinadas 

características indicativas de seu aproveitamento econômico (BETTENCOURT; 

MORESCHI, 2003 p. 447 - grifo do autor). 

 

Essa premissa, portanto, norteia os despachos possíveis no âmbito da pesquisa 

mineral, na medida em que o Código de Minas admite a liberação de áreas para novas pesquisas, 

quando o recurso mineral, naquele momento, não se caracterizar como jazida. Nesse sentido, 
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Guerra (1993, p. 294) aponta que um minério “importante, devido a circunstâncias de ordem 

cultural, momento histórico, etc., pode perder sua importância, desde que os outros produtos 

naturais ou sintéticos venham a substituí-lo, podendo, também, dar-se o contrário”. Ainda 

corroborando esse entendimento, há na literatura quem indique que a inexequibilidade 

decorrente do elevado custo da extração, inclusive considerado em relação ao baixo teor do 

minério almejado, enseja a disponibilidade dessas áreas, tendo em vista que “o passar do tempo 

e o advento de tecnologias mais avançadas” podem viabilizar a exploração sustentável desse 

recurso (COSTA, 2009, p. 99). 

A decisão do ente gestor dos recursos minerais, portanto, pode indicar o 

arquivamento ou sobrestamento, no sentido de possibilitar novas pesquisas na área ou a 

reanálise do relatório, de acordo com o avanço da técnica ou a superação de eventual limitação 

momentânea. A relação, portanto, entre recursos e reservas minerais, bem como entre jazidas e 

minas, corresponde à análise de viabilidade de exploração, à outorga do direito e à sua efetiva 

lavra. Essas condições, todavia, podem variar no tempo, refletindo na possibilidade de 

exploração.   

Outros termos relacionados ao tema foram mencionados na presente seção, mas as 

respectivas definições não se encontram no Código de Minas. Determinado segmento da 

literatura, nesse sentido e visando ao preenchimento do vazio terminológico existente na lei, 

entende-se mineral como: 

 
[...] elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos 

limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos 

inorgânicos, na terra ou em corpos extraterrestres. A composição química e as 

propriedades cristalográficas bem definidas do mineral fazem com que ele seja único 

dentro do reino mineral e, assim, receba um nome característico. 

Cada tipo mineral, tal como o quartzo (SiO2), constitui uma espécie mineral. Sempre 

que sua cristalização se der em condições geológicas ideais, a sua organização atômica 

interna se manifestará em uma forma geométrica externa, com o aparecimento de 

faces, arestas e vértices naturais. Nesta situação, a amostra do mineral será chamada 

cristal (MADUREIRA FILHO et al., 2009, p. 28, grifo do autor). 

 

A origem dos minerais, ainda de acordo com essa literatura, depende de fatores 

como espaço para formação, tempo geológico, e do essencial que são os elementos químicos 

disponíveis em determinado meio, assim como das condições físicas reinantes nos diferentes 

ambientes de formação, seja em profundidade, ou na superfície. Quanto às rochas, o referido 

autor estabelece relação entre a definição supratranscrita, para defini-las como “uma associação 

de minerais que, por diferentes motivos geológicos, acabam ficando intimamente unidos” 

(MADUREIRA FILHO et al., 2009, p. 28). Essa definição, quanto a rochas, todavia, não 
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abrange a hipótese admitida por outros autores, que as define como “massa inorgânica natural, 

de composição química definida, com um ou vários tipos de cristalização”, integrando a 

composição das rochas existentes da litosfera (GUERRA, 1993, p. 290).  

Por derradeiro, nessa mesma linha de definições, Guerra (1993) concebe como 

minério a substância mineral que pode ser explorada sob a ótica comercial. Essa concepção, 

portanto, guarda relação com a definição legal estabelecida para as jazidas, na medida em que 

decorre da potencialidade /viabilidade de exploração. Nesse aspecto, minério é o resultado da 

lavra, o material extraído da jazida, conforme se depreende do dispositivo constante do artigo 

84 do Código de Minas. 

No que concerne aos minerais e minérios, a abordagem promovida nesta seção se 

esgota nos propósitos pretendidos pela pesquisa. No entanto, é indispensável algum 

aprofundamento na matéria relacionada às rochas. Nesse aspecto, a literatura especializada as 

enquadra nos grupos primários ígneo, sedimentar e metamórfico: 

 
As rochas ígneas cristalizam a partir de um magma; as sedimentares formam-se pela 

consolidação de sedimentos químicos ou mecânicos em temperaturas e pressões 

relativamente baixas; rochas metamórficas formam-se por recristalização no estado 

sólido de rochas pré-existentes sempre em temperaturas e pressões de uma faixa 

intermediária entre as de rochas ígneas e sedimentares (KLEIN; DUTROW, 2012, p. 

604). 

 

As rochas ígneas, de acordo com a referida literatura, são as mais abundantes 

existentes na crosta terrestre, correspondente a cerca de 95% dos 16km mais superficiais do 

planeta, e decorrem do resfriamento do magma. A composição química desse material é 

variável e determinante sobre os minerais que serão formados pelo resfriamento, de acordo com 

o ponto de fusão dos compostos decorrentes das reações ocorridas no processo. Os autores 

exemplificam com base numa composição magmática de Oxigênio (O), Silício (Si), Magnésio 

(Mg) e Ferro (Fe), em que a olivina magnesiana - fórmula química Mg2SiO4 - se cristaliza 

primeiro em razão do elevado ponto de fusão, e é seguida pela cristalização da olivina rica em 

ferro - fórmula química Fe2SiO4, cuja fusão ocorre a uma temperatura relativamente menor. 

A série de reações químicas ao longo do período em que ocorre o resfriamento do 

material propicia a formação de alguns minerais, no fenômeno apontado como série de reação 

de Bowen, no qual ocorrem “mudanças tanto nos grupos minerais (em reações descontínuas) 

como na composição mineral (em reações contínuas) em função do decréscimo geral na 

temperatura durante a cristalização de um magma em processo de resfriamento” (KLEIN; 

DUTROW, 2012, p. 605). 
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Outro grupo apontado na referida literatura integra as rochas sedimentares, que 

cobrem algo em torno de 80% da superfície do planeta, correspondente a 5% de todas as rochas 

da crosta terrestre, e decorre da decomposição física ou química de massas rochosas 

preexistentes (ígneas, sedimentares ou metamórficas), cujos produtos são transportados pela 

ação da água, do vento ou do degelo, e depositados onde são “convertidos em rochas por 

processos de diagênese e litificação, os quais incluem a compactação e cimentação dos minerais 

desagregados” (KLEIN; DUTROW, 2012, p. 615). Os autores afirmam que a composição 

química das rochas sedimentares apresenta uma variação mais ampla, se comparada às rochas 

ígneas - cujas formações se regem “por princípios físico-químicos e químicos que controlam a 

sequência de produtos que estão cristalizando a partir da fusão” (KLEIN; DUTROW, 2012, p. 

616). 

Por derradeiro, dentre os grupos primários, a mesma literatura aponta as rochas 

metamórficas, que se originam de outras rochas preexistentes (ígneas, sedimentares ou 

metamórficas) mediante recristalização no estado sólido, alterando sua mineralogia, textura e 

estrutura, sendo que “tais mudanças podem ser o resultado de marcantes variações na 

temperatura, pressão, fluidos e no stress cisalhante em profundidades consideráveis na crosta 

da Terra” (KLEIN; DUTROW, 2012, p. 626). 

O ciclo dos materiais terrestres, nesse aspecto, se completa quando todos os tipos 

de rocha existentes no planeta, incluindo, portanto, os minerais, são reintroduzidos no magma 

através do movimento das placas existentes sobre o manto fluido do interior da terra: 

 
As rochas terrestres não constituem massas estáticas. Elas fazem parte de um planeta 

cheio de energia, que promove, com sua alta temperatura e pressão interna, todos os 

processos de abalos sísmicos, movimentos tectônicos de placas e atividades 

vulcânicas em uma dinâmica muito intensa. 

[...]. 

As atuais rochas ígneas superficiais da terra estão sofrendo constantes ataques dos 

agentes intempéricos [...]. A ação de agentes de erosão [...] redistribui o material 

fragmentar através da superfície [...]. Transformam-se em rochas sedimentares, 

porém, pela compactação dos fragmentos e expulsão de água intersticial e pela 

cimentação dos fragmentos uns aos outros. As rochas sedimentares, por sua vez, por 

aumento de pressão e temperatura, gerarão as rochas metamórficas. Ao aumentar a 

pressão e, especialmente, a temperatura em determinado ponto ocorrerá a fusão 

parcial e novamente a possibilidade de formação de uma nova rocha ígnea, dando-se 

início a um novo ciclo (MADUREIRA FILHO et al., 2003, p. 42). 

 

Essa investigação quanto à origem dos recursos minerais, que inclui o movimento 

cíclico que realiza lentamente, ao longo do tempo geológico, sob determinadas condições, tem 

por objetivo inaugurar uma seção com a finalidade de trabalhar outros fatores relacionados à 

atividade minerária. 



62 
 

Considerando a escala de tempo geológico, os recursos minerais podem levar 

milhares de anos para aflorar na superfície, e isso é incompatível com e tempo de vida do ser 

humano, como ilustrado na figura 2. Com isso, surge a necessidade das técnicas de escavação 

e exploração mineral, que faz com que estes recursos cheguem com mais rapidez, acelerando 

assim o ciclo das rochas. 

 

Figura 2 Ciclo das Rochas 

 

 Fonte: adaptado de Pipkin, B. W. and Trent, D. D., 1997, pág. 35. 

 

Nesse contexto, a localização em que as substâncias minerais se encontram, em 

qualquer nível do solo ou subsolo, corresponde a uma de suas características e que será objeto 

de análise a partir desse momento. 

 

2.2.1 Recursos não renováveis e rigidez locacional 

 

A descrição promovida na seção anterior, quanto à formação originária e ciclos dos 

recursos minerais, possui a intensão de explicitar um panorama geral, sem aprofundamento 

quanto às especificidades de cada processo e classificações promovidas pela literatura 
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especializada na matéria. Todavia, conforme mencionado anteriormente, a ocorrência dos 

fenômenos descritos, normalmente, dá-se ao longo de períodos relativamente extensos, em 

relação aos quais o tempo de vida do ser humano na terra, e a velocidade com que as demandas 

da sociedade acontecem, não seria suficiente para contemplar a formação dos minerais tal como 

os que se encontram na natureza: 

 
Depósitos minerais são tipos especiais de rochas, as quais, assim como todas as 

demais, têm sido continuamente criadas e destruídas pelos processos geológicos que 

atuam no interior e na superfície do planeta Terra. Esses processos, chamados 

metalogenéticos, compreendem mudanças químicas nos quais os elementos ou os 

compostos que estavam dispersos em grandes volumes de rochas foram coletados e 

concentrados em espaços relativamente pequenos para formar as zonas mineralizadas. 

O tempo de formação de um depósito mineral pode se estender por milhões de anos, 

muito além, portanto, da escala de tempo utilizada pela humanidade. Por essa razão 

os recursos minerais são chamados “não renováveis”, diferentes dos recursos 

renováveis, tais como produtos agrícolas e madeireiros, que podem ser cultivados e 

voltam a crescer em um mesmo local no intervalo de meses a anos (TEIXEIRA, 2012, 

p. 814). 

 

A teor dessa transcrição, observa-se na abordagem promovida por ocasião da seção 

anterior, que a maior parcela dos minerais existentes na litosfera tem origem magmática ou 

ígnea, e surge em decorrência de reações químicas simultâneas e concomitantes com o processo 

de resfriamento e solidificação dos materiais terrestres. As rochas sedimentares e metamórficas 

decorrem, igualmente, de processos que envolvem extensos períodos, e implicam na lenta 

transformação de rochas preexistentes em outras com características e propriedades diversas. 

Os fatores envolvidos nesse ciclo, portanto, conferem aos minerais, em geral, o característico 

identificado pela literatura como recursos naturais não renováveis, excetuando-se apenas as 

águas minerais (FREIRE, 2005). 

Observa-se, da análise sobre o material literário referenciado neste trabalho, que o 

conjunto de fatores envolvendo composição do magma, temperatura, tempo de resfriamento, 

pressão, interação com a água, deslocamento de massas, ciclo das águas, topografia, dentre 

outros, é peremptório para a ocorrência de determinadas variações minerais em pontos 

específicos da crosta terrestre: 

 
As substâncias minerais, salvo raras exceções, estão presentes em seus depósitos em 

concentrações superiores àquelas com que participam na composição química média 

da crosta terrestre, ou seja, acima do seu clarke. 

A razão entre o conteúdo (teor) de uma substância num minério e seu clarke é 

chamado fator de concentração (f.c.). 

[...]. 

Uma vez que a abundância dos elementos é variável na crosta terrestre, assim como 

há minérios que exigem maior ou menor conteúdo de substância útil, o valor do fator 

de concentração pode variar amplamente (BETTENCOURT; MORESCHI, 2003, p. 

447-448, grifo dos autores). 
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Os autores, didaticamente, esclarecem que o processo de enriquecimento do 

depósito mineral com as substâncias úteis ocorre em razão de fatores (geoquímicos, 

mineralógicos, estruturais, etc.), que as atraem, originando as rochas com fatores de 

concentração em relação a determinados minerais atrativas à exploração econômica, e as 

distinguem das rochas comuns, que integram as substâncias identificadas como minerais de 

ganga (BETTENCOURT; MORESCHI, 2003). Os fatores determinantes para a ocorrência, e 

os respectivos locais em que os minerais úteis se manifestam são insuperáveis pela ação 

humana, pois resultam das infalíveis leis que regem a matéria e suas propriedades físicas e 

químicas. A esse fenômeno, a literatura denomina rigidez locacional: 

 
[...] significa que o empreendedor não pode escolher livremente o local onde exercer 

sua atividade produtiva, porque as minas devem ser lavradas onde a natureza as 

colocou. Isso faz com que o legislador tenha que criar marcos regulatórios especiais 

para a mineração. A sociedade, dependente dos bens minerais, deve propiciar 

condições para o seu desenvolvimento. 

O empreendedor não escolhe a comunidade, o ambiente político, o ambiente 

geográfico onde deseja se instalar (FREIRE, 2009, p. 51-52). 

 

No contexto em que protesta pelo cabimento de marcos regulatórios especiais para 

a mineração, o autor exemplifica com a ocorrência de reservas minerais em área de preservação 

permanente, as quais representam relevante fator de restrição para a maior parte dos 

empreendimentos ou atividades desenvolvidas pelo homem. Nesse aspecto, a referida literatura 

demonstra que a legislação, ao estabelecer as hipóteses excepcionais em que se admitiria 

intervenção nessas áreas, classificou a atividade minerária como utilidade pública, para a 

maioria dos minerais, bem como de interesse social, para as substâncias empregadas na 

construção civil (argila, areia, saibro e cascalho). 

A geologia, de acordo com os apontamentos promovidos nesta seção, complementa 

a abordagem realizada pela literatura jurídico-minerária, no sentido de que não pode o homem 

decidir sobre as características de um depósito mineral, dentre as quais se incluem a sua 

localização e profundidade no solo e subsolo, cabendo-lhe apenas aceitar, tal como a natureza 

disponibilizou. A decisão do homem, nesse sentido, se limitará à viabilidade de exploração do 

recurso mineral em determinado momento, em face das circunstâncias tecnológicas, 

mercadológicas ou ambientais. Nesse sentido: 

 
A irregularidade na distribuição geográfica dos recursos minerais [...], constitui um 

fator limitante para a extração de muitos minérios [...]. Da mesma forma, a instalação 

das atividades de lavra ou o custo de transporte (frete) da substância útil, pode ser 
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crítica para viabilizar a lavra de um recurso mineral distante dos centros industriais e 

/ou de consumo. 

Ao mesmo tempo, fatores técnicos e econômicos devem ser considerados quanto ao 

aproveitamento de um recurso mineral. Eles podem viabilizar a utilização de 

substâncias minerais até então marginalizadas devido a características inadequadas de 

teor, composição mineral ou química, assim como condicionar a extração do minério 

em função do preço, mercado, demanda e oferta (BETTENCOURT; MORESCHI, 

2003, p. 455). 

 

Dessa transcrição, observa-se que a localização geográfica do recurso mineral 

ocupa relevante posição dentre os fatores a serem considerados na sua viabilidade, o que deve 

ser considerado no aspecto da distância em relação aos centros de processamento ou consumo 

do minério a ser extraído, bem como na variável ambiental em relação aos demais recursos 

naturais na área de sua ocorrência. Os fatores de mercado - demanda e oferta - que influenciarão 

na relação custo-benefício, malgrado o peso da questão na decisão quanto à exploração dos 

minerais, não serão discutidos no presente trabalho, tendo em vista que pouco contribuem para 

a análise que se pretende. 

O fator técnico-metodológico, por sua vez, exerce significativa influência sobre os 

demais, na medida em que determina a viabilidade de exploração em múltiplos aspectos, desde 

a extração das rochas, considerando as peculiaridades do meio, passando pelas etapas do 

beneficiamento e purificação, e interferindo no custo final das atividades associadas à 

mineração. Nesse sentido, a abordagem que se seguirá a esta, visará ao detalhamento sobre as 

técnicas de mineração disponíveis, de acordo com as características de local e das substâncias 

minerais que se pretende extrair. 

 

2.2.2 Métodos de lavra 

 

Os depósitos de minerais úteis ao homem se encontram sob áreas da superfície 

terrestre, em virtude de uma série de fatores naturais, e o acesso a esses recursos se diversificou 

ao longo da história da mineração. A literatura, nesse aspecto, menciona a existência de escritos 

europeus relacionados ao tema, elaborados a partir do século XVI, contendo a descrição sobre 

o uso de ferramentas rudimentares como marretas, picareta e carriola. Igualmente, relata-se a 

exploração mineral em galerias subterrâneas, utilizando-se sistema de bombeamento de água, 

poços de ventilação e transporte de rochas para a superfície (CURI, 2017). 

Conforme abordagem promovida na seção sobre extração mineral, a exploração de 

ouro e diamante ao longo do período colonial brasileiro ocorreu de maneira rudimentar, 
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envolvendo o uso de bateias e peneiras, bem como o barramento e canalização de cursos de 

água com o fim viabilizar a extração nas respectivas calhas. 

Posteriormente, em razão da redução na disponibilidade superficial desses 

materiais, a extração incluiu o método de exploração através de túneis e poços, porém limitados, 

em razão das características do terreno, pela tecnologia disponível aos mineradores locais. 

Nesse sentido, observa-se que, guardadas as peculiaridades da época, a busca por alternativas 

ocorreu no momento em que não mais foi possível extrair os minerais almejados pelos métodos 

mais simples e menos dispendiosos: 

 
A tendência de todos os garimpos de ouro é semelhante no mundo inteiro, ou seja, a 

transformação da atividade artesanal em industrial. A medida que o ouro superficial e 

de fácil extração for se exaurindo, o garimpeiro tenta a sorte extraindo ouro primário. 

Sem o domínio técnico, o garimpeiro vê seus investimentos sendo dragados pelos 

altos custos operacionais. Quando os garimpeiros possuem titulação minerária, 

através de concessão (Alvará de Pesquisa), ou permissão (Permissão de Lavra 

Garimpeira), o passo natural é vender ou se associar com empresas de mineração que 

possuam competência técnica (VEIGA et al., 2002, p. 288). 

 

Nesse sentido, os fatores naturais relacionados à disponibilidade dos minerais na 

natureza impõem ao minerador a busca por meios alternativos de extração mineral. Há na 

literatura, acerca desse aspecto, a percepção de que a escolha do método de lavra se configura 

como “uma das decisões mais importantes que são tomadas durante o estudo de viabilidade 

econômica”, podendo influenciar sobre a viabilidade da mina (MACEDO et al, 2001, s.p.). 

Ainda segundo esses autores, os objetivos da seleção do método de lavra envolvem a análise, 

dentre outros, sobre a magnitude dos impactos ambientais, estabilidade da área ao longo do 

período da lavra, maior produtividade e otimização na recuperação do minério. Nesse aspecto, 

as características físicas do depósito mineral, como a profundidade, extensão, mergulho, 

espessura e forma, podem indicar a melhor adequação do método, bem como dos equipamentos 

necessários à extração dos minérios. 

Além disso, a referida publicação chama a atenção para fatores como variação no 

teor do minério, distribuição espacial, presença de água superficial ou subterrânea, além de 

aspectos relacionados às propriedades físicas do maciço rochoso, que influenciarão na melhor 

indicação quanto ao método mais adequado para promoção da lavra pretendida. Finalmente, os 

autores destacam fatores sociais, geográficos, ambientais, econômicos e financeiros que podem 

determinar não apenas a escolha do método, mas a própria viabilidade da lavra (MACEDO et 

al., 2001). De modo geral, é possível observar que os métodos são associados ao tipo de lavra, 

a céu aberto ou subterrânea, a depender do plano vertical em que as atividades ocorrem em 

relação à superfície do solo. Nesse aspecto: 
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A lavra a céu aberto no Brasil é desenvolvida essencialmente em encostas, cavas, tiras 

ou fatias e placers. A maioria das operações é de pequeno porte, no entanto, algumas 

minas, principalmente as de minério de ferro e carvão, são enquadradas como sendo 

de grande porte. De um modo geral, as operações de lavra a céu aberto no Brasil não 

diferem das operações de lavra no exterior. As principais diferenças dizem respeito 

ao porte das operações, incluindo diâmetro de perfuração, técnica de desmonte, 

equipamentos de carregamento e transporte. Além de possuir um menor número de 

minas de grande porte, o Brasil também possui menor quantidade de lavras em cava 

do que os países com maior tradição em mineração (KOPPE, 2007, p. 84). 

 

A descrição contida na observação promovida pelo autor, portanto, indica os 

métodos de lavra associados à lavra a céu aberto. As ações gerais relacionados a esse tipo de 

extração englobam a limpeza superficial da área, bem assim a remoção da cobertura existente 

sobre o corpo de minério. A partir dessa ação, o minerador promove o desmonte da rocha 

através de ações mecânicas, podendo incluir perfuração e detonação das estruturas rochosas 

existentes (KOPPE, 2007). 

O texto supratranscrito contém a informação de que o Brasil dispõe de um número 

menor de cavas que os países com maior tradição minerária. Todavia, observa-se que a 

informação é comparativa com a realidade existente em outros países em que a atividade 

minerária é desenvolvida com expressividade no mercado mundial. De acordo com o Ministério 

de Minas e Energia (MME), o Brasil se destacou como um dos principais “produtores” 

mundiais de minérios, com realce para o nióbio, em relação ao qual o país participou com 93,7% 

de toda a extração mundial em 2015. 

Registram-se, para esse mesmo período, os expressivos resultados em relação aos 

minérios tântalo, magnesita, para os quais a produção nacional foi considerada a segunda maior 

do planeta, participando, respectivamente com 20,3% e 18,9%, além de apresentar resultados 

expressivos em relação aos minérios de bauxita (13%), ferro (13%), crisotila (12%), e grafita 

natural (6,9%). Nesse aspecto, o anuário produzido no âmbito do MME evidencia que, em 

alguma medida, a representatividade dos minerais extraídos no Brasil corresponde às reservas 

mais expressivas de que o país dispõe (BRASIL, 2018). 

As estatísticas destacadas aqui se somam à informação prestada por Koppe (2007), 

segundo o qual apenas 98% das extrações minerais brasileiras ocorrem por métodos de lavra a 

céu aberto, que evidenciam a sua representatividade no modelo exploratório promovido no 

Brasil: 

 
A atividade de lavra subterrânea no Brasil é muito pouco desenvolvida existindo um 

número restrito de minas subterrâneas, cerca de 30 minas, que representam menos de 

2% das minas existentes no país (não foram consideradas as atividades de garimpo 

em subsolo). Essa situação deverá mudar no futuro à medida que novos depósitos de 



68 
 

metálicos em profundidade forem descobertos. Os métodos de lavra mais empregados 

no Brasil são: câmaras e pilares (room-and-pillar), subníveis (sublevel stoping), corte 

e enchimento (cut-and-fill), VCR (vertical crater retreat) e desabamento (sublevel 

caving) (KOPPE, 2007, p. 90). 

 

Nesse panorama, observa-se que os métodos de lavra mais comuns ocorrem a céu 

aberto, mas podem se dar por meios subterrâneos, “desde que a qualidade do produto a ser 

obtido suporte os custos da lavra” (LUZ et al, 2005), evidenciando que a lavra subterrânea tende 

a ocasionar maiores custos para operação da mina. Nesse sentido é que a literatura sujeita a 

análise sobre a viabilidade à qualidade do produto e, fatalmente, o seu valor no mercado. Em 

que pese a reduzida quantidade de minas em lavra subterrânea, o número de unidades vem 

aumentando, chegando a aproximadamente 47 no ano de 2012, conforme observa Alvarenga 

(2012). Esse aspecto se dá em razão do aumento da demanda associado à escassez de corpos de 

minério em zonas mais superficiais.  

Todavia, esses métodos ainda são pouco representativos para a produção nacional 

na medida em que a metade dessas extrações se concentra na produção de carvão realizada na 

região sul do país, com o predomínio do método de câmaras de pilares (LUZ et al., 2005). Os 

métodos relacionados à lavra subterrânea são descritos pelo referido autor, com alguma 

ocorrência nas escassas minas brasileiras em que esse tipo de extração ocorre no Brasil. Nesse 

sentido, aponta-se que o método descrito para a extração do carvão nos Estados do Paraná e 

Santa Catarina também é empregado na lavra de potássio no Estado do Sergipe, bem como em 

algumas minas de metálicos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. 

O autor destaca, ainda, o emprego no Brasil dos métodos de subníveis em minas de 

ouro e cromita no Estado da Bahia, e níquel no Estado de Minas Gerais. Igualmente, é citado o 

método de corte e enchimento, que consiste na disposição de estéreis ou rejeitos da planta de 

beneficiamento, das galerias resultantes da retirada dos minerais. Esse método, de acordo com 

a referida literatura, é empregado em algumas minas de ouro existentes nos Estados de Cuiabá, 

Minas Gerais e Goiás, bem como na extração de fluorita no Estado de Santa Catarina. Por 

derradeiro, mas sem indicar a exaustão das possibilidades metodológicas para a lavra 

subterrânea, Koppe (2007) aponta a ocorrência pouco significativa dos métodos de 

desabamento e VCR (Vertical Crater Retreat), traduzido como recuo por crateras verticais, 

empregados em algumas minas no Estado da Bahia. Em relação à lavra subterrânea, destaca-

se, ainda que: 

 
[...] as operações unitárias em rocha dura se caracterizam pela adoção de sistemas sem 

trilhos, dos quais participam carretas de perfuração do tipo jumbo, carregadeiras do 

tipo LHDs e caminhões rebaixados, já em rochas moles, podem ser utilizados 
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mineradores contínuos, shuttle cars, correias transportadoras e mesmo caminhões 

rebaixados. 

Problemas de ventilação, higiene, segurança do trabalho e mecânica de rochas são 

comuns à maioria das minas subterrâneas no Brasil. Estudos para melhoria do 

planejamento e desenvolvimento de operações de lavra são raros, e grande parte do 

planejamento é assistida por consultores do exterior ou nacionais, baseados 

essencialmente na experiência prática observada em outros países (KOPPE, 2007, p. 

91). 

 

A abordagem realizada pela referida literatura corresponde ao relato do que ocorre 

nas poucas minas brasileiras em que os métodos de lavra subterrânea ocorre. Malgrado a 

escassez na opção pelo tipo de mineração normalmente praticado nos empreendimentos, o autor 

aponta a tendência pela mecanização e automação, implicando na redução de riscos. 

Igualmente, menciona a relevância dos estudos sobre a mecânica de rochas no sentido de 

ampliar a segurança das aberturas subterrâneas (KOPPE, 2007, p. 93). 

Além do enfoque técnico promovido pela literatura, convém destacar que a 

realização da extração mineral no Brasil se sujeita a Normas Reguladoras da Mineração (NRM), 

disciplinadas pela Portaria ANM nº 237 /2001. 

A disciplina estabelecida pelo Código de Minas, no que tange à lavra subterrânea, 

limita-se a estabelecer o conteúdo obrigatório do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE), 

o qual englobará projeto de iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do 

trabalho (BRASIL, 1967). Esses aspectos contemplados no Código de Minas encontram 

correspondências nas NRM disciplinadas pela Portaria ANM nº 237/2001, que estabelece 

regras relacionadas às lavras em geral, incluindo algumas específicas relacionadas aos métodos 

tipicamente subterrâneos. 

A análise promovida nesta seção acerca dos métodos de lavra encerra a investigação 

pretendida no presente capítulo e enseja a discussão planejada para o item subsequente do 

trabalho. A atividade minerária, nesse aspecto, será considerada também quanto à relevância 

para o desenvolvimento econômico e social, bem como à sua característica como recurso 

natural não renovável, e à rigidez locacional decorrente da forma pela qual se originam os bens 

minerais existentes na crosta terrestre. 
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3 MINERAÇÃO EM ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 

As Unidades de Conservação da natureza, conforme abordagem promovida no 

primeiro capítulo, são espécies do gênero espaço territorial especialmente protegido, previsto 

no artigo 225, § 1º, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse nível fundamental, observa-se 

que o constituinte originário instituiu o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, estabelecendo as premissas segundo as quais se viabilizaria a garantia desse direito. 

No segundo capítulo foi observado que a exploração dos recursos minerais 

existentes no território nacional compõem, juntamente com a exploração dos potenciais de 

energia hidráulica, a base para o desenvolvimento nacional, que corresponde a um dos objetivos 

da República. A ordem econômica, nesse aspecto, tem na sua órbita constitucional significativa 

parcela relacionada à exploração dos bens minerais úteis às atividades promotoras do progresso 

econômico e social. 

As matérias disciplinadas nos dois capítulos anteriores preenchem sítios 

constitucionais, que compõem as bases da existência nacional, e se integram com outros temas 

igualmente relevantes à vista dos fatores de poder que compuseram a Assembleia Nacional 

Constituinte dos anos de 1987 e 1988. Nesse aspecto, descabe cogitar que as regras contidas 

nos capítulos da CF /88, ou daquelas delas decorrentes, sejam contrárias aos princípios que 

nortearam a sua promulgação pelos representantes da nação. Esse é o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal, que não admite a tese de hierarquia entre normas constitucionais no 

sistema de Constituição Rígida, razão pela qual não se admite declaração de 

inconstitucionalidade de determinada norma em detrimento de outra, situadas no texto 

constitucional. Nesse sentido:  

 
Na atual Carta Magna “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição” (artigo 102, “caput”), o que implica dizer que essa jurisdição 

lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não 

para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a 

fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que 

ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição. 

Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese 

da inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas 

constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao 

Poder Constituinte derivado ao rever ou emendar a Constituição elaborada pelo Poder 

Constituinte originário, e não como abarcando normas cuja observância se impôs ao 

próprio Poder Constituinte originário com relação às outras que não sejam 

consideradas como cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas (BRASIL, 

1996, p. 312). 
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A decisão unânime, proferida em plenário pelo STF, não deixa margem para 

discussão sobre o cabimento de controle de constitucionalidade em relação ao texto 

estabelecido pelo Poder Constituinte originário, no âmbito do qual se funda a existência do 

próprio tribunal e sua atribuição precípua. Nesse aspecto, portanto, não se pode dizer que exista 

preponderância, por exemplo, da matéria disciplinada no artigo 225 da CF /88, contido sob o 

título da ordem social, sobre aquela abrangida pelo título VII, da ordem econômica. 

O Constituinte, na medida em que não há norma constitucional contrária à 

Constituição, cuidou de articular os dispositivos congregados no seu texto, de modo a viabilizar 

a coexistência harmônica e estável das diversas matérias abrangidas pelos seus títulos 

originários. Nesse aspecto, a dicção do artigo 176 da CF /88 contempla dentre os princípios da 

ordem econômica a defesa do meio ambiente, incluindo tratamento diferenciado de acordo com 

o grau de impacto decorrente das atividades desenvolvidas. A literatura identifica essa 

orientação constitucional como “economia social de mercado”, em que a liberdade se aproxima 

dos princípios da igualdade e fraternidade. Nesse sentido, a fonte literária afirma que “a 

integração dos componentes ecológicos na ordem da economia social de mercado apresenta 

uma maneira de afastar o tratamento de oposição que se pretende muitas vezes dar entre 

ecologia e economia” (DERANI, 2009, p. 229-230). Há autores, de igual modo e conquanto 

admitam um escalonamento entre os princípios constitucionais, que se manifestam no sentido 

de que o intérprete da CF /88 deve conferir a “maior eficácia possível a todas as normas que 

compõem a constituição”, tendo em vista que ocupam igual posição hierárquica, razão pela qual 

ostentam a “mesma vocação de eficácia conferida pela própria constituição” (FURTADO; 

CAMPOS, 2008, p. 3443). 

A título exemplificativo, tal como se procedeu em relação à análise da tríplice 

viabilidade presente numa jazida mineral, avalia-se a tutela constitucional conferida ao Bioma 

Mata Atlântica em face do reconhecimento sobre a importância da mineração para o 

desenvolvimento nacional. 

Observa-se, nesse aspecto, que o artigo 225, § 4º, da CF /88 reconhece a Mata 

Atlântica como patrimônio nacional, e condiciona o seu uso a condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, na forma da lei. A Lei nº 11.428/2006 contém a disciplina 

prevista na CF /88, e estabelece regimes diferenciados de acordo com o estado de preservação 

e o estágio de regeneração. 

Assim, o regramento mais restritivo é direcionado às formações primárias (áreas 

inalteradas ou pouco modificadas pela ação humana), em relação às quais somente se admitem 

as intervenções caracterizadas como utilidade pública, ou para fins de pesquisa científica e 
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práticas preservacionistas. À evidência dos propósitos específicos, não incide em relação à Mata 

Atlântica as definições gerais previstas na legislação comum para o termo “utilidade pública”, 

o qual encontra restrito rol de ações relacionadas à prestação dos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia. 

A mineração, conquanto reconhecida pela CF /88 como base para o 

desenvolvimento nacional, e fornecedora de matéria-prima para a execução de obras 

relacionadas aos serviços públicos referidos pela Lei da Mata Atlântica (LMA), não é definida 

como atividade de utilidade pública tal como ocorre na lei geral de proteção à biodiversidade. 

Desse modo, não há possibilidade jurídica para a supressão de vegetação primária nativa em 

área englobada pelos domínios da Mata Atlântica para fins de mineração. 

Por outro lado, a vegetação secundária - em qualquer dos seus estágios de 

regeneração, ressalvadas as vedações constantes do artigo 11 da LMA, pode ser suprimida para 

fins de mineração, conforme expressa ou implícita previsão constante dos artigos 25 e 32, da 

Lei nº 11.428/2006. A condição, nesse cenário, reside na elaboração de estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA /RIMA), além do cumprimento de 

compensação específica, sem prejuízo das demais estabelecidas pela legislação. 

Nesse contexto, a mineração não se caracteriza como atividade de utilidade pública, 

mas o legislador simplesmente a admite para viabilizar a supressão de vegetação secundária 

nativa do Bioma Mata Atlântica. A opção legislativa, desse modo, pretende compatibilizar dois 

dos fatores considerados relevantes para a nação, disciplinando na Lei nº 11.428/2006 os 

critérios fronteiriços entre a viabilidade da mineração, que envolve a supressão de fragmento 

de vegetação nativa e a preservação do meio ambiente em área de domínio da Mata Atlântica. 

A especial proteção destinada a esse bioma, conforme expressa previsão do artigo 

7º, I, da LMA, visa à “manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime 

hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2006), e 

incide sobre áreas cobertas por vegetação nativa. Nesse aspecto, as áreas munidas de vegetação 

nativa, nessa condição, podem ser também consideradas em relação ao disposto no artigo 225, 

§ 1º, II, da CF /88, na medida em que formam espaços territoriais sujeitos a regramento 

diferenciado de proteção, envolvendo semelhantes objetivos quanto à preservação da 

biodiversidade. 

A CF /88, nesse sentido, e conforme abordagem promovida no primeiro capítulo, 

estabelece a incumbência do Poder Público de definir, em todo o território nacional, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A identificação desses 

espaços no ordenamento jurídico brasileiro inclui as áreas de preservação permanente, cujas 
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funções são apontadas pelo artigo 3º, II, da Lei nº 12.651/2012, no sentido de “preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 

(BRASIL, 2012). 

A referida lei estabelece regime diferenciado quanto ao uso alternativo do solo em 

determinadas áreas em razão de fatores hídricos e /ou topográficos, independentemente da 

cobertura vegetal existente nesses locais. Como a denominação legal indica, essas áreas são 

destinadas à preservação, em razão das fundamentais funções exercidas em relação aos recursos 

naturais e à própria existência humana. 

Nesse cenário, a lei de proteção à biodiversidade estabelece, como regra, que as 

intervenções em APP somente podem ser admitidas nas hipóteses de utilidade pública, interesse 

social ou de baixo impacto ambiental, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 12.651/2012. A 

hipótese de utilidade pública, nesse caso, não se extrai daquelas estabelecidas pelo Decreto-Lei 

nº 3.365/1941, embora possa encontrar nelas similaridade ou equivalências. Tal como dito por 

ocasião do segundo capítulo, da relevância da mineração para o desenvolvimento econômico e 

social, tal atividade consta da listagem das hipóteses de utilidade pública para fins de 

desapropriação, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF /88, e de acordo com o regulamento 

estabelecido no artigo 5º, f, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

A disciplina estabelecida nesses dispositivos da ordem jurídica nacional é voltada 

para o característico relacionado à desapropriação, e é disposta topograficamente de maneira 

subsequente à garantia relacionada ao direito de propriedade. Não se poderia, portanto, estendê-

la para definir as excepcionais hipóteses em que se admitem as intervenções em área de 

preservação permanente, tendo em vista que os respectivos fundamentos não se confundem. 

A Lei nº 12.651/2012, nesse aspecto, estabelece o rol de atividades e obras que se 

amoldam às exceções legais admitidas para intenções em APP, dentre as quais se incluem a 

mineração. Diversamente, portanto, da opção adotada na LMA, as regras gerais relacionadas à 

política florestal e de proteção à biodiversidade caracterizam a mineração como hipóteses de 

utilidade pública, à exceção da lavra de minerais empregados diretamente na construção civil, 

que encontram enquadramento como atividade de interesse social. 

A distinção estabelecida pela Lei nº 12.651/2012, seccionando a disciplina entre os 

bens minerais, de acordo com sua finalidade de uso, assume relevância quanto à análise de 

viabilidade. Um exemplo interessante dessa distinção ocorre em relação à vegetação nativa 

existente no entorno de nascentes, dunas e restingas, cuja supressão somente se admite para os 

casos de utilidade pública. Nesse sentido, a extração de areia, argila, saibro e cascalho não 
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autoriza a supressão de vegetação nativa nessas áreas, independentemente do estado de 

conservação ou do estágio de regeneração.  

A mineração, portanto, confere respaldo legal para viabilizar a intervenção em APP, 

com ou sem supressão de vegetação nativa, a depender da cumulação ou não com outros fatores 

do meio físico, que é objeto de especial proteção legal. Imagine-se, a título exemplificativo e 

estabelecendo nexo com a matéria relacionada à Mata Atlântica, que a lavra de determinada 

substância mineral implique na intervenção em faixa marginal de curso de água natural, com 

supressão de vegetação nativa secundária no estágio avançado de regeneração. 

Nessa hipótese, a viabilidade da supressão decorre da incidência de dois regimes de 

proteção diferenciados, estabelecidos por leis comum e especial, tendo um enquadramento 

como utilidade pública ou interesse social, e outro pelo reconhecimento indistinto da 

possibilidade de suprimir qualquer fragmento secundário de vegetação nativa em área de 

domínio da Mata Atlântica para fins de mineração. Ainda nessa hipótese cabe destacar que a 

viabilidade depende, também, da investigação sobre a eventual ocorrência de restrição, por 

exemplo, de abrigar espécies da fauna ou flora silvestres ameaçadas de extinção. Assim, 

ocorrendo fatores associados ao fragmento de vegetação nativa, esses deverão ser considerados 

na análise global sobre a possibilidade de supressão. Desse modo, a intervenção que represente 

risco de extinção na natureza compromete a viabilidade do empreendimento minerário, tendo 

em vista que a CF /88 estabelece regra segundo a qual o uso do Bioma especialmente protegido 

está condicionado à garantia de preservação do meio ambiente. 

Posto isso, noutro giro, em relação às áreas de reserva legal (ARL), conforme 

abordagem promovida no primeiro capítulo, cumpre pontuar que se tratam de áreas cobertas 

por vegetação nativa, correspondentes a determinado percentual da área total da propriedade ou 

posse rural, podendo ser demarcadas em APP provida de vegetação nativa. A instituição de 

espaços preservados no interior de todo e qualquer imóvel rural, em que pese seu aspecto 

restritivo sobre a garantia prevista no artigo 5º, XXII, da CF /88, atende à função social da 

propriedade ou posse rural. Nesse sentido, “os membros da sociedade não devem ser 

considerados apenas como portadores de direitos, sobretudo porque em razão de determinados 

direitos é que surgem obrigações a eles relacionadas” (IASBIK; COSTA, 2018, p. 283). Ainda 

nessa seara, foi observado em um trabalho publicado pela revista Veredas do Direito, segundo 

o qual a inobservância das regras relacionadas à reserva legal de uma propriedade, compromete 

a sua função ambiental (ARAÚJO, 2017). A autora, nesse caso, promove distinção entre as 

funções social e ambiental da propriedade rural para afirmar ser possível o cumprimento de 
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uma, mesmo quando não atendida a outra. Não se adentrará nesse debate, entretanto, sendo o 

bastante evidenciar a relevância da reserva legal como regra nos imóveis rurais do país. 

O regime de proteção dessas áreas inclui a regra da inalterabilidade nos casos de 

transmissão ou desmembramento. Essa vedação, com as ressalvas da lei, visa a evitar que a 

reserva legal e seus fundamentos se pulverizem numa eventual fragmentação da posse ou 

propriedade, ou alteração de sua titularidade. Em razão de disposição semelhante no Código 

Florestal de 1965, houve interpretação no sentido de contraindicar a possibilidade de mineração 

em áreas demarcadas a título de reserva legal: 

 
De acordo com o Código Florestal (art. 16, §8º), uma vez averbada a reserva legal às 

margens da respectiva matrícula imobiliária, ficam automaticamente delimitadas as 

confrontações territoriais do ônus de preservação incidente sobre a gleba de terra 

definida como reserva legal, vedando-se posterior alteração da destinação da área 

protegida sob o manto da reserva legal, o que consubstancia óbice à exploração de 

jazidas localizadas sob a vegetação protegida. 

Ademais, os impactos ambientais decorrentes das atividades minerárias, não raras 

vezes, revelam-se absolutamente incompatíveis com as características 

preservacionistas da área de reserva legal, tornando-se praticamente impossível 

compatibilizar o manejo florestal sustentável com os objetivos de extração mineral, 

inviabilizando, por consequência, a atividade nessas áreas (THOMÉ, 2011, p. 2178) 

 

Não pretendeu o legislador, entretanto, que a localização da reserva legal no interior 

de uma propriedade ou posse rural não pudesse ser alterada para viabilizar a exploração da área. 

Nesse aspecto, a possibilidade de alteração na localização das ARL é expressamente admitida 

pelas legislações estaduais, a exemplo de Minas Gerais, onde a Lei 20.922/2013 estabelece as 

regras segundo as quais tais alterações são admitidas. Nessa unidade da federação, o legislador 

estabeleceu que o órgão ambiental competente pode autorizar a alteração da localização da 

ARL, desde que a nova área disponha de características ambientais semelhantes ou melhores 

em relação à demarcação originária. A possibilidade, nesse sentido, se estende à realocação 

para fora do imóvel matricial, nos casos de utilidade pública e interesse social, bem como 

naqueles em que a área demarcada originariamente estivesse desprovida de vegetação nativa 

(MINAS GERAIS, 2013). 

A forma encontrada nessa unidade da federação, em alguma medida, é encontrada 

também, como reforço do argumento, no Estado de Santa Catarina, no âmbito do qual a matéria 

encontra semelhante tratamento, admitindo-se a relocação de reserva legal no interior do 

próprio imóvel matriz, bem como na forma de compensação, mediante demarcação em imóvel 

receptor (SANTA CATARINA, 2014). 

O interesse do presente trabalho nas regras específicas estabelecidas no âmbito 

estadual dá-se pelas hipóteses em que se admite a relocação da ARL para imóveis receptores, 
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nos casos de utilidade pública ou de interesse social. O regime de proteção e uso da reserva 

legal é objeto da lei geral da política nacional de florestas e proteção à biodiversidade, a qual 

define a mineração, dentre as hipóteses de utilidade pública ou interesse social. Nesse aspecto, 

o desenvolvimento das atividades minerárias não encontra obstáculo em relação às áreas de 

reserva legal, ressalvadas as características do fragmento de vegetação nativa e eventuais 

fatores de restrição a elas inerentes: 

 
A reserva legal, a teor do que dispõe a Lei 12.651/2012, é um espaço territorial 

especialmente protegido, destinado a preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais. Ela também deve prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, 

conforme abordagem citada, figurando como essencial para a garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizado como um direito difuso, também 

classificado como um direito fundamental de terceira dimensão (IASBIK; COSTA, 

2018, p. 278). 

 

Assim, não havendo contraindicação em outros aspectos ambientais da área, a 

mineração em uma ARL dependerá apenas da sua realocação, devidamente autorizada pelo 

órgão ambiental competente, para outro fragmento de vegetação nativa com características 

ecológicas semelhantes ou superiores. Procedendo dessa maneira, se estará cumprindo os 

requisitos legais para a manutenção do percentual mínimo das propriedades ou posses rurais 

cobertas por vegetação nativa, atendendo suas funções ecológicas e sociais. 

Esse breve panorama acerca da viabilidade jurídica envolvendo a mineração em 

alguns dos espaços territoriais especialmente protegidos, decorrentes da CF /88 e da legislação 

infraconstitucional relacionada à matéria, visa a pavimentar o caminho da análise sobre outras 

áreas protegidas, legalmente classificadas como unidades de conservação da natureza. O 

primeiro capítulo foi dedicado ao tema, mas não se aprofundou o bastante em relação aos seus 

limites e a interação com a exploração das riquezas minerais. A matéria, nesse sentido, foi 

reservada para este momento, que se inaugura e enraíza nas seções que se seguem. 

 

3.1 A mineração nas unidades de conservação da natureza 

 

As unidades de conservação da natureza, conforme abordagem promovida no 

primeiro capítulo, são espécies do gênero estabelecido no artigo 225, § 1º, III, da CF /88, cuja 

alteração ou supressão depende de expressa autorização legal. A utilização desses espaços, por 

força de expressa disposição constitucional, não pode comprometer os atributos que 

justificaram a sua criação e proteção. 
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A única referência da lei do SNUC acerca da mineração em unidades de 

conservação da natureza ocorre em relação às RESEX, sendo “proibidas a exploração de 

recursos minerais e a caça amadorística ou profissional” (BRASIL, 2000). Nesse particular, é 

conveniente relembrar o contexto em que surgiu a ideia que viria a contribuir para o surgimento 

dessa espécie: 

 
As práticas de preservação, associadas ao uso comum, estão vinculadas a uma 

compreensão de Justiça. A “mãe natureza” dispõe da vida nas suas mais variadas 

formas, de maneira que as quebradeiras de coco se organizam para garantir uma 

distribuição justa e solidária dos recursos. Tais práticas e concepções estão 

relacionadas a outras ideias - a segurança e a soberania alimentar (SHIRAISHI NETO, 

2017, p. 156). 

 

Tal como mencionado no primeiro capítulo, essa espécie de UC corresponde à 

reivindicação de seringueiros da região norte do Brasil, pela instituição do usufruto, em favor 

dos trabalhadores, nas terras de domínio público em que laboravam, principalmente, na 

extração de produtos naturais. Parte da literatura utiliza essa regra para, numa interpretação a 

contrario sensu, justificar a possibilidade de extração mineral nas demais espécies de unidades 

de conservação do grupo de uso sustentável. Nesse sentido: 

 
Não há qualquer outra restrição na Lei 9.985/00 sobre a utilização dos recursos do 

subsolo além da que se refere às Reservas Extrativistas. 

Se o legislador pretendesse limitar a exploração dos recursos minerais em todas as 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável, tê-lo-ia feito expressamente, tal qual o 

fez com as Reservas Extrativistas (FREIRE, 2005, p. 68). 

 

O método de interpretação, nesse caso, permitiria considerar que houve intensão 

legislativa de restringir a mineração apenas nas RESEX, sendo possível admiti-la, portanto, em 

relação às demais, independentemente do grupo em que se enquadrem. Não obstante, o referido 

autor supracitado, em relação às unidades de conservação do grupo de proteção integral, 

pondera que “sendo proibida a coleta de recursos naturais nessa categoria, é forçoso concluir 

que não se admite o exercício de atividade mineral” (FREIRE, 2005, p. 67). Há na literatura o 

reforço do argumento: 

 
A mineração, como é curial, apenas é admitida nas unidades de uso sustentável, 

ressalvada a reserva extrativista, sendo uma decisão política acertada do legislador, 

agora, integrando clausura operativa do sistema jurídico, de modo existente válido e 

eficaz. Não assiste razão as críticas à proibição da mineração nas unidades de 

preservação integral, eis que que o princípio do desenvolvimento sustentável, na 

acepção dos dois pilares, foi acolhido na Constituição Federal- e na legislação 

infraconstitucional ao assegurar que determinados espaços territoriais especialmente 

protegidos fiquem defesos à atividade de mineração, sob pena de dano ao meio 

ambiente, numa visão da integralidade do conjunto do ecossistema tutelado pela 

unidade de conservação integral (REMÉDIO JÚNIOR, 2013, p. 213). 
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Essa guia de interpretação se faz presente também em trabalho com temática afim 

com o assunto deste capítulo, desenvolvido por Romeu Thomé (2011), para quem as unidades 

de conservação do grupo de proteção integral envolvem particularidades que afastam a 

possibilidade de mineração nas cinco espécies por ele englobadas. 

Em relação às UC integrantes do grupo de uso sustentável, o referido autor aponta 

o dissenso doutrinário, indicando obras em que se entende estar englobada a mineração na 

definição legal da expressão “uso sustentável dos recursos naturais”, que estaria condicionada 

apenas à autorização do ente gestor da área protegida, ressalvada a exceção expressamente 

prevista em relação às RESEX. De outro modo, o referido trabalho aponta um texto segundo o 

qual ocorre incompatibilidade insuperável entre os impactos decorrentes da atividade minerária, 

ainda que potenciais, e os objetivos de qualquer unidade de conservação (THOMÉ, 2011). 

Diante da cizânia, o referido autor opta por seguir uma linha intermediária, que 

entende, a princípio, ser possível a mineração nas UC do grupo de uso sustentável, com exceção 

das RESEX e RPPN, ficando a decisão para cada caso, a depender da magnitude dos impactos 

previstos nos estudos ambientais, e das regras estabelecidas nos planos de manejo aprovados 

pelo gestor da área protegida de acordo com as finalidades de cada espécie de unidade de 

conservação. Desse modo, a inexistência de estudo ambiental ou de plano de manejo, 

inviabilizaria a realização de qualquer atividade minerária em áreas sujeitas ao regime de uso 

sustentável (THOMÉ, 2011). Em relação à RESEX, a exceção reconhecida na obra citada 

decorre de expressa previsão legal, ao passo que a inclusão da RPPN decorre do elevado nível 

de restrição estabelecido pelo Decreto Federal nº 5.746/2006, no âmbito do qual essa espécie 

de UC assume regime de proteção compatível com aquelas englobadas pelo grupo de proteção 

integral, conforme abordagem já promovida. 

A visão intermediária defendida por Thomé, todavia, é compartilhada por Lima 

apenas em relação às APA, nas quais “a viabilidade da atividade depende do que dispuser o seu 

zoneamento e de autorização do órgão administrativo gestor [...], além do licenciamento 

ambiental” (LIMA, 2006, p. 11). Esse entendimento é compartilhado por Costa (2011), para 

quem é admissível o desenvolvimento de atividade minerária em APA, desde que seja 

promovida de maneira sustentável. 

Em relação às RDS, Lima (2006) pondera que sua finalidade inclui a preservação 

da natureza e o bem-estar das populações tradicionais, inexistindo respaldo na lei do SNUC 

para interpretá-la pela possibilidade da mineração no interior dessa espécie de UC, sendo a 

atividade incompatível com seus fins. Nesse sentido, a espécie se assemelharia às RESEX 
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quanto aos seus fundamentos, sendo prudente estender as restrições expressamente previstas de 

uma para a outra. Dessa forma, se sustenta a suspensão dos processos minerários até que exista 

regulamentação específica da matéria (LIMA, 2006). 

Quanto às FLONA, em que pese os apontamentos promovidos por Lima (2006), 

basta observarmos que o regulamento dessa espécie de UC admite expressamente a mineração 

no seu interior, na medida em que determina a destinação de recursos da compensação 

financeira à unidade em que o recurso mineral seja extraído, nos termos do artigo 5º, do Decreto 

Federal nº 1.298/1994. Acerca dessa particularidade, convém considerar o argumento segundo 

o qual a ausência de previsão, em regulamento, da possibilidade de mineração nas demais 

unidades de conservação de uso sustentável, impediria a realização de atividades minerárias no 

interior de seus limites. 

Noutro giro, em relação às unidades de conservação do grupo de proteção integral, 

ou daquelas equiparadas em razão de diferenciado grau de proteção, é inequívoca e uníssona a 

conclusão de que a mineração é inviável. Essa assertiva é defendida com segurança em um 

trabalho publicado pelo Instituto Socioambiental: 

 
Não seria cabível sequer atividades de pesquisa mineral já que, de acordo com o 

próprio Código de Minas (Art. 14, Decreto-Lei 227/67), a pesquisa tem 

por finalidade atestar a exequibilidade do aproveitamento econômico da jazida, o 

que de pronto se descarta dada a vedação expressa de exploração econômica de 

recursos naturais em UC de Proteção Integral. (LIMA, 2006, p. 10, grifos do autor). 

 

Observa-se, portanto, que as unidades de conservação englobadas pelo grupo de 

proteção integral não comportam o desenvolvimento de atividades minerárias. Quanto àquelas 

espécies contidas no grupo de uso sustentável, há posicionamentos divergentes e intermediários 

acerca da possibilidade da atividade no interior dessas áreas. Nesse particular, as interpretações 

intermediária e restritiva conduzem à análise que se promoverá na seção subsequente, em razão 

da impossibilidade, absoluta ou condicionada, de pesquisa ou lavra mineral nessas áreas. 

Ainda, no que tange a outros espaços territoriais protegidos, como ARL de 

realocação impossível, ou fragmentos primários de vegetação nativa em área de domínio da 

Mata Atlântica, bem como daqueles cobertos por vegetação secundária com ocorrência de 

fatores de restrição à supressão, a impossibilidade evidente confere a essas áreas o mesmo 

característico protetivo outorgado pelo regime jurídico brasileiro às unidades de conservação 

da natureza. Nesse aspecto, a abordagem que se segue em relação àqueles espaços territoriais 

estende-se a essas áreas sujeitas a rigorosa tutela estabelecida pela CF /88 e pela legislação 

infraconstitucional vigentes. 
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3.1.1 Mineração e os limites das unidades de conservação 

 

O desenvolvimento de atividades minerárias em unidades de conservação da 

natureza, conforme abordagem realizada na seção anterior, é considerado incompatível com os 

objetivos daquelas integrantes do grupo de proteção integral, além de RPPN, e é expressamente 

vedada para as RESEX, dentre as unidades que compõem o grupo de uso sustentável. Em 

relação às demais, restou evidente o dissenso doutrinário entre autores que defendem a absoluta 

impossibilidade e aqueles que entendem cabível em razão de definições legais, além de outros 

que admitem a ocorrência condicionada. 

A discussão acerca da possibilidade técnica e jurídica para o desenvolvimento de 

qualquer atividade no interior de uma unidade de conservação da natureza, força à retomada da 

temática desenvolvida por ocasião da seção 1.1.4.5, quanto aos limites da UC e componentes a 

serem especialmente protegidos. A projeção horizontal da zona contida dentro dos limites 

físicos de uma área protegida, certamente, não é matéria sobre a qual pairem dúvidas. Isso 

porque, demarcada a superfície de determinado espaço, os ambientes subterrâneo e aéreo 

adjacentes terão a dimensão necessária à sua utilidade, tal como definido pelo artigo 1229, do 

Código Civil brasileiro: 

 
A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em 

altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a 

atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que 

não tenha ele interesse legítimo em impedi-las (BRASIL, 2002, grifos da autora). 

 

Nesse aspecto, definida a superfície, os espaços adjacentes em projeção vertical 

terão suas medidas proporcionais ao necessário à utilidade pretendida pelo proprietário do bem 

imóvel. As dimensões dos espaços aéreo e subterrâneo confinantes da superfície não integram 

as demarcações de terras no interesse privado, posto que tal medida variará de acordo com o 

uso proporcionado pelos seus detentores ao longo do tempo. 

A abordagem realizada na seção 1.1.4.5, a teor do disposto na legislação vigente, 

esclarece que a criação de uma unidade de conservação da natureza deve ser precedida de 

estudos, através dos quais se identificam “os espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos”, norteada pelos critérios previstos pelo SNUC. A demarcação dessas 

áreas, portanto, envolve premissas semelhantes que norteiam a propriedade definida pelo 

Código Civil brasileiro, partindo-se de uma superfície em relação à qual se projetam, no plano 
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vertical, zonas dos espaços subterrâneo e aéreo, indispensáveis aos propósitos pretendidos pela 

criação de uma UC. 

Em relação aos desígnios voltados para a propriedade privada, observa-se que o uso 

poderá oscilar ao longo do tempo, de acordo com o tipo de atividade desenvolvida, ou a 

localização do imóvel em relação às áreas urbanas. Imagine-se, por exemplo, um 

empreendimento agrícola em área rural, sobre o qual são esticados, a elevada altura, cabos de 

transmissão de energia elétrica. Na medida em que essa atividade deixe de comprometer o uso 

do solo em determinado momento, não se admite que o proprietário do imóvel tenha o poder 

de impedir ou condicionar a passagem das linhas sobre o espaço aéreo abaixo do qual são 

desenvolvidas determinadas atividades agrícolas. 

De outro modo, caso fosse o local sujeito a pousos e decolagens de aeronaves, 

dificilmente seria viável a instalação daqueles cabos no espaço aéreo existente na projeção 

vertical ascendente sobre o terreno. Nessa hipótese, o proprietário do imóvel poderia, de forma 

legítima, opor resistência ou condicionar a instalação do empreendimento de transmissão de 

energia elétrica sobre seus domínios. Em qualquer caso, a utilização da propriedade privada 

pode ser alterada com o decurso do tempo, sendo flexível a dimensão daquilo que se considera 

necessário ao uso da propriedade. 

A unidade de conservação da natureza, a partir do momento em que se identificam 

os fatores que justificam a sua criação, não pretende ser substituída por outro uso que não aquele 

admitido de acordo com a espécie originada. 

O artigo 22, § 2º, da Lei do SNUC, determina a realização prévia de estudos e 

consulta pública, com o fim de identificar a dimensão e os limites mais adequados para a UC 

que se pretende criar. O artigo 24, da mesma lei, estabelece que “o subsolo e o espaço aéreo, 

sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de 

conservação” (BRASIL, 2000). 

O regulamento da referida lei, baixado pelo Decreto Federal nº 4.340/2002, 

estabelece, em relação ao subsolo, que os limites serão definidos no ato de criação das unidades 

de conservação integrantes do grupo de proteção integral. Em relação às UC que compõem o 

grupo de uso sustentável, o regulamento estabelece que tais limites serão definidos através do 

plano de manejo. Quanto ao espaço aéreo, o artigo 7º, do Decreto Federal nº 4.340/2002, 

estabelece que, independentemente do grupo de enquadramento da UC, o limite será definido 

no respectivo plano de manejo. 

Esse cenário ideal criado pela Lei do SNUC, todavia, deve ser considerado em 

relação à preexistência de unidades de conservação da natureza, que surgiram em momentos de 
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escassa e fragmentada regulamentação, quando ainda se esboçavam modelos afastados do rigor 

técnico e científico, conforme abordagem promovida por ocasião da seção 1.1.4.3, 

contemplando os critérios para demarcação das unidades de conservação. Não se observa, nas 

disposições transitórias da lei e regulamento do SNUC, a definição de regra para adequação das 

unidades de conservação criadas anteriormente, exceto para reenquadramento dentre as 

espécies previstas na Lei nº 9.985/2000. 

Há na literatura (MARCON, 2014) entendimento segundo o qual as inadequações 

atuais de unidades de conservação, à luz da Lei do SNUC, devem ser sanadas, sob pena de 

anulação dos atos que as instituíram. O referido autor reconhece que a Lei nº 9.985/2000, a 

título transitório, estabeleceu prazo apenas para o reenquadramento de antigas unidades de 

conservação, caso não correspondessem às espécies por ela reconhecidas e reguladas. Tais 

apontamentos, pela ilegalidade superveniente, entretanto, devem ser avaliados com cautela, em 

razão dos motivos que justificaram a instituição desses espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos. Com efeito, fulminar o ato de criação de uma UC, em vez 

de adequá-la ou constranger o Poder Público para que o faça, pode resultar em prejuízo grave 

e irreversível sobre o bem difusamente protegido pela CF /88.  

Desse modo, em razão da Lei do SNUC e para os fins deste estudo, convém avaliar 

os atos de criação de algumas unidades de conservação da natureza, dentre aquelas integrantes 

do grupo de proteção integral, em que o ato inaugural deve dispor sobre seus limites quanto ao 

subsolo. 

Dentre os parques nacionais, aleatoriamente, seleciona-se o PARNA do Acari, 

situado no Estado do Amazonas, e criado por Decreto da Presidente da República, de 11 de 

maio de 2016, abrangendo os municípios de Apuí, Borba e Novo Aripuanã. O artigo 2º, § 1º, 

do referido ato, estabelece os limites horizontais da UC, indicando no segundo parágrafo que 

“o subsolo da área descrita no § 1º integra os limites do Parque Nacional do Acari” (BRASIL, 

2016). Essa fórmula é adotada para outras unidades da mesma espécie, e se reproduz em relação 

a ESEC, REBIO e REVIS, não sendo indicado, em unidades de medida, o limite da zona 

subterrânea integrante dessas UC. 

Em relação às UC criadas pelos estados, todavia, observa-se que os atos de criação 

permanecem omissos em relação aos limites subterrâneos, a exemplo, em Minas Grais, do 

Decreto nº 301/2018, que criou o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira; e em São Paulo, 

do Decreto nº 56.616/2010, que criou a Estação Ecológica de Avaré. Esses atos do Poder 

Público contemplam apenas o perímetro superficial das respectivas unidades de conservação 

da natureza, sendo omissos em relação ao subsolo. 
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Noutro giro, conforme abordagem realizada neste capítulo, o SNUC estabelece que 

os limites subterrâneos das UC integrantes do grupo de uso sustentável serão definidos no plano 

de manejo da área especialmente protegida. A observação que se fez em relação às UC 

integrantes do grupo de proteção integral, quanto ao cabimento de adequações, é extensiva a 

esta temática, no aspecto relacionado à preexistência de passivo para a elaboração de planos de 

manejo. 

A Lei nº 9.985/2000, quanto a essa questão, estabelece o prazo de cinco anos para 

elaboração dos planos de manejo das UC, contados da respectiva data de criação. As 

informações mais atualizadas, disponibilizadas pelo ICMBio5, dão-se no sentido de que 

aproximadamente 57% das UC administradas pela União dispõem de plano de manejo, 

conforme tabela 1. 

 

 

Tabela - Situação dos planos de manejo nas UC Federais em 2017. 

Unidades de Conservação gerenciadas pelo ICMBio 

UC N % 

Sem plano de manejo 144 42,98 

Com Plano de Manejo 191 57,01 

Total  335 100 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

UC N % 

Sem plano de manejo 589 86,61 

Com Plano de Manejo 91 13,38 

Total 680 100 

Fonte: ICMBio, 2018. 

 

Conforme estabelecido pela Lei do SNUC, é de cinco anos o prazo para elaboração 

do plano de manejo das unidades de conservação, no âmbito do qual, em relação às UC de uso 

sustentável, os limites subterrâneos serão definidos. Inobstante, a União, à exceção das RPPN, 

tem definido os limites subterrâneos no ato de criação, a exemplo da APA Campos de Manicoré, 

                                                           
5 Informações coletadas através do painel dinâmico do ICMBio - síntese sobre a gestão de unidades de 

conservação. Disponível em: 

[http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&an

onymous=true]. Acesso em: 05 nov. 2018. 
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localizada no Estado do Amazonas. Com efeito, o artigo 2ª, § 2º, do Decreto de 11 de maio de 

2016 estabelece que “o subsolo da área descrita no § 1º integra os limites da Área de Proteção 

Ambiental dos Campos de Manicoré” (BRASIL, 2016). 

A disciplina, nesse sentido, é idêntica àquela definida para as UC de proteção 

integral, inclusive deixando de quantificar em unidades de medida a dimensão na zona 

subterrânea, em projeção vertical, a partir da superfície do solo. Para essas áreas, toda a matéria 

situada abaixo da UC se encontra regida pelo respectivo regime, de acordo com a espécie. 

Podem ser observadas, no âmbito do SNUC, situações múltiplas, envolvendo tanto 

UC que foram criadas anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 9.985/2000, bem assim outras 

geradas sob o atual regramento, mas que demandam adequações para atender integralmente a 

todos os preceitos estabelecidos pelo sistema de unidades de conservação. 

 

3.1.1.1 Adequação formal quanto aos limites das unidades de conservação para fins de 

mineração 

 

As unidades de conservação da natureza preexistentes à Lei nº 9.985/2000, bem 

como aquelas criadas em desacordo com seus critérios, devem ter seus regramentos adaptados, 

como medida saneadora quanto aos limites subterrâneos. A abordagem promovida por Marcon 

(2014), através de artigo citado na seção anterior, é pertinente na medida em que recomenda a 

revisão dos atos que instituíram as UC, com o fim de ajustá-las ao SNUC. No que tange às UC 

do grupo de uso sustentável, por outro lado, a adequação depende apenas da elaboração dos 

respectivos planos de manejo, ou da revisão, caso já existentes e inadequados quanto aos limites 

da unidade nos espaços aéreo e subterrâneo. É indubitável, portanto, que os instrumentos de 

criação e de gestão das áreas especialmente protegidas devem estar adequados às premissas 

legais para que seja avaliada a possibilidade da mineração na zona subterrânea. 

Nesse particular e a título exemplificativo, convém trazer à discussão o plano de 

manejo do PARNA Caparaó, aprovado pela Portaria ICMBio nº 59/2015. A criação dessa UC 

deu-se através do Decreto Federal nº 50.646/1961, o qual estabeleceu em seu artigo 2º que sua 

área definitiva seria demarcada após a realização de estudos. Essa determinação somente viria 

a ser suprida através da edição de decreto do dia 20 de novembro de 1997, o qual não incluiu 

em seus limites as zonas aéreas e subterrâneas correspondentes à superfície sobre a qual 

repousam os elementos paisagísticos e da biodiversidade merecedores de especial proteção no 

âmbito do regime jurídico ambiental brasileiro. 
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A disciplina estabelecida pelo SNUC, quanto à definição dos limites de uma UC de 

proteção integral, não ensejou, até a presente data, alteração dos atos de criação e delimitação 

da área protegida. Essa temática viria a ser objeto do plano de manejo do PARNA Caparaó, que 

admite a abordagem quanto ao espaço aéreo a título preventivo, na medida em que: 

 
Para a definição do espaço aéreo do PNC não foi contratado nenhum especialista e 

nem foi conduzido qualquer estudo para se tentar mostrar a relação entre o uso do 

espaço aéreo e as suas consequências negativas para a segurança e a conservação dos 

ecossistemas da UC. A ciência não poderia garantir que estudo de curto prazo desse 

tais respostas, bem como estudos desta natureza, complexos, levariam anos e não 

caberiam no tempo de elaboração de um PM. Por outro lado, o PNC não contava e 

nem conta com recursos para apoiar tais estudos (BRASIL, 2015, 238). 

 

Nesse sentido, indicou-se o ponto culminante da UC, correspondente ao Pico da 

Bandeira - altitude de 2.892 metros - como a mínima a ser percorrida em sobrevoo ao PARNA 

Caparaó, sujeitando tal indicativo a futuras tratativas entre a UC, seu ente gestor e as 

autoridades da aeronáutica nacional (BRASIL, 2015). Por outro lado, em relação aos limites da 

UC na sua face inferior ao solo, o plano de manejo promove a declaração de significância dos 

elementos naturais integrantes da área protegida, muitos das quais associados a fatores 

geológicos. 

Assim, conquanto não se consubstancie no adequado meio para delimitação da zona 

subterrânea da UC, o plano de manejo impõe limites às atividades que podem ser desenvolvidas 

nesse ambiente, estabelecendo que “não é permitida atividade alguma no subsolo do Parque, 

com exceção da visitação às cavidades naturais, que forem regulamentadas por PM 

espeleológicos específicos e de pesquisas científicas que não envolvam a prospecção mineral” 

(BRASIL, 2015, p. 286). Essa abordagem, se não usurpa a forma pela qual se estabelecem os 

limites da UC de proteção integral quanto ao subsolo, é expressa ao proibir qualquer atividade 

minerária, ainda que de pesquisa, na zona subterrânea. 

A questão a ser resolvida, nesse contexto, cinge-se à forma como se dará a análise 

de viabilidade dos empreendimentos minerários abaixo da linha do solo até que tal 

reformulação dos atos de criação e gestão seja promovida pelo Poder Público. Há um escrito 

publicado pelo Instituto Socioambiental no sentido de que, ausente no ato de criação da UC a 

expressa exclusão do “subsolo dos limites da unidade, a autorização de pesquisa emitida (pelo 

DNPM), a lavra concedida (pelo ministro de Minas) e a licença ambiental emitida antes da 

criação da UC devem ser revogadas” (LIMA, 2006, p. 11). O autor supracitado, nesse caso, 

aborda a hipótese em que a área protegida é criada após o trâmite de algum processo minerário 

perante a autoridade competente. 
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Lima (2006), quanto a essa circunstância, ressalva sobre eventual equívoco no 

enquadramento da área em razão de falha nos estudos, caso a atividade já se desenvolva na área, 

a depender da extensão dos danos causados ao meio ambiente. Nesse aspecto, pondera que não 

seria adequado converter uma área significativamente alterada pela mineração em UC do grupo 

de proteção integral, onde a prática seja inviável. A orientação, nesse texto, dá-se no sentido de 

que a ausência de menção no ato de criação ou de gestão sobre os limites da UC em relação ao 

subsolo, impede que a atividade minerária aí se desenvolva. A ressalva, todavia, não atinge as 

unidades de conservação em relação às quais, dentre aquelas integrantes do grupo de uso 

sustentável, a mineração não seja incompatível com os propósitos de sua criação, de acordo 

com a espécie e o zoneamento estabelecido no respectivo plano de manejo. 

A orientação contida no referido trabalho, por certo, funda-se na cautela decorrente 

da ausência de regulamentação, para garantir a saúde da unidade de conservação em relação à 

qual se desconhecem os potenciais impactos que decorreriam da mineração no subsolo. Esse 

tinir da literatura encontra fundamento em outros autores, para os quais: 

 
O princípio da precaução preconiza a implementação de medidas hábeis a impedir a 

degradação ambiental, nas situações de perigo de dano grave e irreversível 

decorrentes de atividades ou técnicas cujos impactos ainda não podem ser claramente 

identificados pela ciência. A cautela deve orientar as ações do poder público, sempre 

que houver incerteza científica em relação aos impactos ambientais de determinado 

empreendimento (THOMÉ; MATA DIZ, 2018, p. 42). 

 

 Conforme se observa do regramento do SNUC, a definição dos limites de uma 

unidade de conservação da natureza depende da prévia realização de estudos, os quais 

viabilizam a identificação do espaço necessário à proteção dos elementos existentes em 

determinado ambiente. A ausência ou insuficiência do estudo, portanto, não deve ser 

considerada como fundamento para afastar ou reduzir o rigor de proteção em relação a uma das 

faces da área protegida, exatamente porque se desconhecem os riscos que a atividade minerária, 

ou qualquer outra atividade, tem de causar sobre os fatores que justificaram a criação de 

determinada UC. Ainda de acordo com a publicação, é exatamente essa incerteza quanto aos 

potenciais danos da atividade que justificam “uma postura mais conservadora no que tange à 

assunção de riscos” (THOMÉ; MATA DIZ, 2018, p. 45). 

Em relação à aplicação do princípio da precaução, nesse aspecto, é interessante 

observar que a obra supracitada promove abordagem no sentido de afastar o abuso na sua 

incidência. Para tanto, sugere-se verificar a existência de risco grave e irreversível, aliada à 

incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



87 
 

A criação de uma UC depende da prévia realização de estudos, no âmbito dos quais 

se identificam os fatores da natureza que justificam a sua concepção, bem como a espécie no 

âmbito dos dois grupos possíveis, de acordo com sua finalidade e potencialidade para os 

diversos propósitos estabelecidos pelo SNUC. A criação desses espaços territoriais, portanto, 

traduz a existência de risco grave sobre a biodiversidade e /ou elementos paisagísticos 

relevantes para os fins estabelecidos no artigo 225 da CF /88. 

A definição dos precisos limites em todas as faces de uma UC é, portanto, condição 

essencial ao controle do risco, sobretudo naqueles casos em que se veda a exploração de 

qualquer recurso natural, mormente quando se dá através de prática reconhecida pela própria 

CF /88 como atividade de elevada potencialidade danosa sobre o meio ambiente. 

Conforme abordagem promovida por Lima (2006), a depender da magnitude dos 

impactos já causados ao meio ambiente por determinado empreendimento minerário, algumas 

espécies de áreas protegidas se revelam inviáveis para enquadramento. Essa concepção, 

portanto, evidencia a irreversibilidade dos danos que as atividades minerárias ocasionam ao 

meio ambiente natural, razão pela qual se fazem presentes as balizas recomendadas por Thomé 

e Mata Diz para aplicação do princípio da precaução. 

Prosseguem os autores afirmando, entretanto, que a cautela não se deve travestir do 

característico de perpetuidade, incumbindo-se o Poder Público de promover a superação do 

risco através da realização de estudos, no caso, para identificação dos precisos limites 

subterrâneos das UC, suficientes para garantir a integridade dos seus atributos naturais. Nesse 

aspecto, e conforme se disse no limiar da presente seção, deve o poder público promover a 

revisão dos atos de criação e gestão das áreas protegidas, no sentido de adequá-las aos 

propósitos e forma estabelecidos pela Lei nº 9.985/2000. 

O dever atribuído ao Poder Público, para adequação dos seus atos e definição dos 

limites subterrâneos das unidades de conservação da natureza, deve ser complementado através 

de “incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 

dos recursos ambientais”, nos termos do artigo 2º, VI, da Lei nº 6.938/1981, com o fim de 

viabilizar a exploração sustentável dos recursos minerais existentes nas zonas limítrofes de UC. 

Essa abordagem será melhor detalhada na seção subsequente, considerando a influência dos 

fatores naturais do subsolo em relação aos componentes especialmente protegidos no interior 

das unidades de conservação da natureza. 

 

3.1.2 O subsolo e a mineração 
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A previsão legal sobre os limites de uma UC quanto ao subsolo demanda algumas 

considerações sobre sua caracterização. Inicialmente, buscou-se compreender a definição 

técnica sobre o termo (GUERRA, 1993), mas foi observado que a divisão em horizontes do 

espaço existente abaixo da superfície laminar da terra é demasiadamente complexa, variável e 

condicionada a fatores cuja abordagem extrapolaria os objetivos do presente trabalho. Dessa 

forma, adota-se a definição conferida por glossário existente em publicação do Senado Federal, 

segundo o qual subsolo é porção “que fica abaixo do solo e se estende até o interior do globo 

terrestre em várias camadas e subdivisões” (BRASIL, 2008). 

Conforme abordagem promovida no segundo capítulo, a extração dos minerais do 

subsolo dá-se, fundamentalmente, por métodos de lavra a céu aberto e subterrânea. Nessa 

oportunidade, todavia, restou consignado que predomina no Brasil o emprego dos métodos de 

lavra a céu aberto. Quanto a esse aspecto, a literatura aponta que a atividade minerária, 

normalmente, envolve mais de um tipo de método, em razão da variação de fatores como 

geometria, espessura e forma do depósito mineral, além das características do minério, presença 

de recursos hídricos, bem como de fatores geotécnicos e ambientais (FERREIRA, 2013). 

Entretanto, de acordo com essa obra, a lavra a céu aberto ocasiona maior impacto ambiental em 

razão dos grandes volumes de massa movimentados, podendo as cavas atingir grandes 

extensões e profundidades, a depender da relação entre despesa e lucro decorrentes da atividade. 

Nesse sentido: 

 
As áreas destinadas à lavra precisam ser desmatadas, conforme as necessidades de 

desenvolvimento desta, para a abertura de acessos e disposição de estéril. O equilíbrio 

ambiental acaba sendo afetado em maior ou menor extensão. [...]. Os principais 

impactos ambientais de uma mina a céu aberto são relacionados a poeiras, ruídos e 

vibrações e aumento de partículas sólidas em suspensão nos cursos de água, podendo 

também ocorrer em algumas minas, o aumento da acidez nos cursos de água, 

contaminação por metais pesados e contaminação por produtos químicos. O impacto 

na paisagem também é um fator cada vez mais considerado. Todos esses impactos 

ambientais negativos devem ser reduzidos a um mínimo necessário para a manutenção 

do equilíbrio ecológico (CURI, 2014, p. 91-92). 

 

Os métodos de extração a céu aberto são, portanto, evidentemente inviáveis sob a 

ótica ambiental para as UC de proteção integral, assim como para aquelas em que, mesmo se 

classificando como de uso sustentável, a atividade é expressamente proibida por lei, 

regulamento ou plano de manejo. Essa restrição, conforme abordagem promovida na seção 3.1, 

sobre a mineração em UC, se estende às ARL de impossível realocação, ou fragmentos 

primários de vegetação nativa em área de domínio da Mata Atlântica, bem como daqueles 

cobertos por vegetação secundária com ocorrência de fatores de restrição à supressão. 
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Para essas hipóteses, cogita-se a viabilidade da exploração do subsolo através dos 

métodos de lavra subterrânea, para os quais os impactos relacionados aos fatores de superfície, 

como solo, vegetação, recursos hídricos superficiais, relevo, dentre outros, não seriam 

imediatamente afetados. 

Acerca dessa abordagem particular, e considerando a suposição da literatura quanto 

à menor extensão dos impactos potenciais da atividade minerária sobre o meio ambiente, 

convém tecer alguns comentários acerca de um dos critérios estabelecidos pela PNMA. 

A Lei nº 6.938/1981 estabelece em seu artigo 8º, II, a competência do CONAMA 

para determinar a realização de estudos das alternativas sobre projetos de atividades 

consideradas de significativa degradação ambiental. Nesse diapasão, editou-se a Resolução nº 

01/1986, através da qual, a título exemplificativo, esse órgão normativo listou as atividades 

minerárias como potencialmente causadora de significativo impacto ambiental, sujeitando-as à 

elaboração de EIA /RIMA. Nesse sentido, cumprindo a outorga legal, estabeleceu que o 

conteúdo do referido estudo deveria “contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 

localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto” (BRASIL, 

1986). 

Em relação à análise de alternativa locacional, conforme abordagem desenvolvida 

por ocasião de seção específica no segundo capítulo, pequena é a margem de que dispõe o 

minerador, quanto ao local de ocorrência da substância mineral almejada, acerca das 

alternativas para exploração da sua atividade produtiva. Desse modo, o local em que o 

explorador poderá extrair o minério é exatamente aquele em que os processos geológicos 

viabilizaram a sua ocorrência, e que independem da vontade ou ações humanas. Assim: 

 
A mineração é desprovida de escolha ou planejamento humano em relação ao local a 

ser desenvolvida. Não há opção do empreendedor sobre onde será realizada a 

extração. Ao contrário da maioria das atividades, que possibilitam alternativa 

locacional, esta é obrigatoriamente desenvolvida no local onde se encontram os 

recursos minerais 

A rigidez locacional impede que o empreendedor opte pelo local da atividade 

produtiva, uma vez que a ocorrência do minério é que determinará o local da lavra 

(SILVA; PUENTE, 2017, p. 411). 

 

Fica evidente que a trava existente em relação à jazida não se estende à 

infraestrutura e atividades de apoio, tal como estradas de acesso, unidade de tratamento dos 

minérios, pilha de estéril ou barragem de rejeitos, dentre outros, para as quais é possível avaliar 

as alternativas à sua localização, que superam os meros fatores relacionados aos custos. 

Quanto às alternativas tecnológicas, por outro lado, observa-se que existem 

métodos associados à lavra a céu aberto ou subterrânea: 
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Para que se tenha um resultado bem-sucedido de um projeto de mineração, o método 

de lavra escolhido deverá ser o mais otimizado possível. Os fatores que influenciam 

na seleção dos métodos de lavra são muitos, tanto quantitativos como qualitativos. 

Para a avaliação e escolha do melhor método de lavra, algumas variáveis devem ser 

levadas em consideração (FERREIRA, 2013, 31-35). 

 

Dentre as variáveis apontadas pelo referido autor, está aquela relacionada à 

magnitude dos impactos ambientais, que se somam, dentre outros, a fatores relacionados às 

características do depósito mineral. Inobstante, a análise sobre a viabilidade envolve aspectos 

econômicos e financeiros, sendo considerados mais adequados os métodos nos quais os gastos 

na jazida sejam os menores possíveis (MACEDO et al., 2001). 

Conforme evidenciado anteriormente, os custos da lavra subterrânea tendem a ser 

mais elevados. Nessa oportunidade, em que se desenvolveu a abordagem quanto aos métodos 

de lavra, por ocasião da seção 2.2.2, foi possível observar que o emprego de métodos associados 

à lavra subterrânea teve algum acréscimo, o qual decorreu, além de fatores de mercado e 

disponibilidade de jazidas menos profundas: 

 
O crescimento desta modalidade de lavra se deve ao aumento do conhecimento 

técnico em questões envolvidas com o aumento de tensões induzidas devido ao 

aprofundamento das escavações, aumento do conhecimento geotécnico que 

proporciona melhor estabilidade das escavações, um maior conhecimento nas técnicas 

de engenharia na seleção de suportes e adaptação dos métodos de lavra de acordo com 

mudanças litológicas e geológicas observadas, consequentemente gerando maior 

produtividade, menor diluição e maior recuperação de minério na lavra 

(ALVARENGA, 2012, p. 05). 

 

O fragmento supratranscrito, portanto, demonstra que a formação do conhecimento 

sobre os fatores relacionados às ações subterrâneas em maiores profundidades, assim como a 

descoberta e emprego de novas tecnologias da engenharia, são elementos que proporcionam a 

superação de problemas relacionados a essa forma de extração mineral. Nesse aspecto, a 

literatura observa que: 

 
A mineração é uma atividade que é praticada em todo mundo e as técnicas de extração 

empregadas estão em constante evolução. Embora seja possível destacar cerca de dez 

métodos de lavra principais, provavelmente existem mais de trezentas variações. Os 

métodos são limitados pela disponibilidade e desenvolvimento dos equipamentos e, 

como todos os fatores que influenciam em sua seleção, devem ser avaliados levando-

se em conta os aspectos tecnológico, social, econômico e político; a escolha do 

método de lavra pode ser considerada tanto uma arte como uma ciência (MACEDO 

et al., 2001, s.p.). 

 

Dentre os avanços destacados por Alvarenga (2012), no que tange ao 

desenvolvimento da técnica, observa-se que a estabilidade é uma preocupação relevante, 
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envolvendo a proteção patrimonial, a segurança dos trabalhadores, e a sustentabilidade 

ambiental do empreendimento. Esse fator, associado aos recursos hídricos subterrâneos, será 

considerado na seção subsequente. 

 

3.1.2.1 Fatores ambientais associados à lavra subterrânea 

 

Tecnicamente, a literatura especializada define subsolo como ambiente em que a 

matéria orgânica é escassa, havendo predominância de material mineral, situando-se abaixo da 

faixa de solo, a qual pode ter diminuta extensão, a depender de fatores ambientais que 

influenciam na alteração das características da matéria e a consequente formação do horizonte 

superficial do solo (GUERRA, 1993). O solo, de outro modo, promove a interação de todos os 

domínios da natureza: 

 
O solo é o único ambiente onde se encontram reunidos em associação íntima, os 

quatro elementos: domínio das rochas ou pedras - litosfera; domínio das águas - 

hidrosfera; domínio do ar - atmosfera; e domínio da vida - biosfera. É um complexo 

vivo, elaborado na superfície de contato da crosta terrestre, com seus invólucros: 

atmosfera, hidrosfera e formado de organismos vegetais e animais que lhe dão a 

matéria orgânica (GUERRA, 1993, p. 398). 

 

A camada de solo, ainda de acordo com a referida obra, apresenta dimensões que 

variam desde camadas pouco expressivas ou inexistentes, até espessuras mais significativas, de 

compactação variável, e inconsistente em relação ao material rochoso que lhe dá origem 

(GUERRA, 1993). Os recursos hídricos, nessas porções da superfície terrestre, ocorrem nos 

níveis superficial e subterrâneo, os quais pertencem ao Poder Público, conforme definição dos 

bens atribuídos pela CF /88. Nesse particular, é interessante observar as disposições do recém 

elaborado plano de manejo do PARNA Caparaó, no que tange às águas subterrâneas e sua 

relação com a perenidade dos afloramentos e cursos de água superficiais: 

 
A porção rasa de um aquífero é chamada de zona não saturada, zona vadosa ou zona 

de aeração (Silva, 2007). Nesta região a água ocorre na forma de vapor ou como água 

pelicular (nas bordas dos grãos), e é onde as funções filtro e reguladora do aquífero 

são desempenhadas. A função filtro é referente ao papel depurador natural das águas 

que infiltram a partir da superfície em direção às porções mais profundas do aquífero. 

A função reguladora é relacionada ao papel de transferência das águas subterrâneas 

para as drenagens superficiais, o que é responsável pela manutenção da perenidade 

das nascentes, córregos e rios mesmo no período onde não ocorrem chuvas (BRASIL, 

2015, p. 99-100). 

 

Para essas águas, há expressa previsão constitucional no sentido de atribuí-las aos 

Estados, embora possam aflorar e compor a formação de rios e lagos inseridos nos domínios da 

União. As designações diversificadas dos recursos hídricos, nesse sentido, correspondem 
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apenas ao local de ocorrência, não sendo possível distingui-los quanto a essas particularidades, 

quando isolados do ambiente. O uso ou a intervenção que pode alterar a qualidade, quantidade 

e regime são sujeitos à outorga do Poder Público titular do recurso hídrico, nos termos do artigo 

12, da Lei nº 9.433/1997, definido de acordo com a sua localização na natureza. 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil, a teor do que dispõe a referida lei, 

evidencia que a preocupação não se dá exatamente pela sua relevância na condição de recurso 

natural essencial à vida na terra, considerando os objetivos estabelecidos pela Política Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (PNGRH). Com efeito, a descrição dos desígnios 

evidencia a prioridade sobre a disponibilidade, usos e a prevenção de eventos hidrológicos. 

Nesse sentido, apenas em 2017 é que foi incluído o último inciso do artigo 2º, no qual há a 

tímida previsão sobre a preservação das águas pluviais. O ciclo das águas e a sua íntima relação 

com todos os elementos dos ecossistemas terrestres, além da interação com os demais ciclos da 

natureza, são menosprezados no específico regramento relacionado à gestão das águas. 

A matéria é complexa, sobretudo quando se trata de usos consuntivos da água, tanto 

para a dessedentação de pessoas e animais, quanto para o desenvolvimento das mais diversas 

atividades produtivas das quais o recurso hídrico participa de maneira essencial. Todavia, 

convém consignar que a disciplina não poderia ser dissociada da gestão dos demais recursos 

naturais cíclicos indispensáveis à sadia qualidade de vida. Apenas a título exemplificativo, 

convém observar o regramento destinado às áreas de preservação permanente, em geral 

associadas à ocorrência de recursos hídricos no ambiente natural, e que integra um dos objetos 

de proteção pelas áreas circundantes, tal como ocorre nos arredores de nascentes e cursos de 

água. 

Protege-se a APP, limitando as intervenções aos excepcionais empreendimentos, 

obras ou atividades consideradas de utilidade pública, interesse social e baixo impacto 

ambiental, além de outras hipóteses inominadas esparsamente previstas na lei de proteção à 

biodiversidade (BRASIL, 2012). As águas, todavia, são drenadas, desviadas, barradas, 

mediante ato de outorga, sem que haja expressa previsão na respectiva política da observância 

das ações voltadas para a proteção da biodiversidade. 

Ora, se ocorre a drenagem ou aterro de uma área brejosa, rebaixamento de lençol 

freático, ou o desvio de um curso de água, o efeito inevitável, em vista da vinculação legal, é 

que tais ações implicam na aniquilação de uma área de preservação permanente, importando 

em significativo impacto ambiental. O ambiente degradado pela ação humana, nesse caso, 

sofrerá as consequências decorrentes da extração do líquido vital que o abastecia, com reflexos 

sobre a flora e fauna locais. 
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A gestão dos recursos hídricos, se não recebe tratamento legal compatível como 

elemento natural essencial que é, deve ser regrada, no âmbito da outorga, considerando e se 

vinculando aos demais preceitos de uso sustentável dos recursos naturais, norteada pelos 

princípios decorrentes do artigo 225 da CF /88. O desenvolvimento de atividades minerárias se 

caracteriza como uma das formas possíveis de contaminação das águas subterrâneas, sendo que: 

 
[...], ao contrário das águas superficiais, uma vez ocorrida a poluição, as baixas 

velocidades de fluxo tendem a promover uma recuperação muito lenta da qualidade. 

Dependendo do tipo de contaminante, essa recuperação pode levar anos, com custos 

muito elevados, não raro, proibitivos (MMA; ABAS, 2007, p. 18). 

 

Além desse aspecto relacionado à contaminação dos recursos hídricos subterrâneos 

e seus reflexos potenciais sobre a vida existente nas camadas mais superficiais do solo, deve-se 

considerar que o emprego de métodos de lavra subterrânea pode resultar, ainda que por 

determinado período, na escassez hídrica superficial decorrente do rebaixamento dos níveis em 

lençóis freáticos e aquíferos, interferindo nos processos consolidados pela natureza e causando 

impactos no entorno. A esses impactos ambientais, soma-se que o processo de lavra no qual se 

envolve o rebaixamento de nível em águas subterrâneas implica em altos custos, que podem 

inviabilizar a atividade (BRASIL, 2006). Outro aspecto a se considerar quanto à lavra 

subterrânea é o fenômeno da subsidência: 

 
Também em muitos casos de mineração subterrânea com processos de colapso, que 

provocam subsidências sobre grandes superfícies, produzem-se entradas rápidas de 

água em épocas de chuva, que originam picos importantes nas vazões extraídas. 

Nesses casos, as entradas podem corresponder não só a precipitações diretas sobre 

áreas de colapso, mas também sobre a bacia vertente interceptada por elas, e sobre a 

rede hidrográfica que escoa sobre essa superfície. Isso acontece, por exemplo, na mina 

de Konkola, onde a subsidência afeta os rios Lubenguele e Kakosa (BRASIL, 2006, 

p. 27). 

 

O exemplo apontado na obra corresponde a um evento em que a superfície sobre a 

qual transitam os citados cursos de água, acima da área em lavra subterrânea, rompeu-se. O 

órgão regulador das atividades minerárias no Brasil, visando a evitar a ocorrência desses 

fenômenos, restringiu a recuperação de pilares em câmaras subterrâneas (KOPPE, 2007). 

Inobstante, conforme se observa, trata-se apenas de uma das possíveis causas de ruptura e 

abatimento de terrenos. 

A depender, portanto, da composição do subsolo ou do método aplicado na lavra 

subterrânea, além de outros fatores relacionados à atividade, o fenômeno da subsidência pode 

ocorrer, resultando na ruptura da superfície e o consequente afundamento, descaracterizando o 
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ambiente existente nas camadas mais superficiais do solo, onde se encontram os fatores que, 

eventualmente, são sujeitos a regramento especial de proteção. 

Promovidas essas considerações acerca dos métodos associados à lavra subterrânea, 

e as possíveis ocorrências associadas aos fatores naturais, é possível adiantar a análise para a 

conclusão articulada entre todos os elementos congregados nos três capítulos que compõem o 

presente trabalho. 
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4 CONCLUSÃO ARTICULADA 

 

A CF /88, após disciplinar as garantias e os direitos individuais e coletivos, bem 

como os direitos sociais, englobou em seu texto o direito difuso ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, considerado essencial à sadia qualidade de vida, portanto, 

fundamental e inerente à existência humana. Essa trilha desenhada pelo Constituinte originário 

corresponde aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, sendo a última considerada a 

terceira dimensão dos direitos fundamentais, a qual evidencia a solidariedade que deve nortear 

as condutas dos seres humanos. A opção, portanto, objetivou atribuir ao elemento humano do 

Estado Brasileiro o característico de união, como um organismo consciente da necessidade de 

defender interesses para os quais não é possível apontar pessoas, instituições ou grupos 

determinados de titulares. 

Com o fim de garantir a efetividade desse direito, a CF /88 atribuiu obrigações ao 

Poder Público, dentre os quais se destaca a de definir espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos. Nesse contexto, ficou estabelecido que a alteração e supressão 

de tais espaços somente seriam permitidas através de expressa previsão legal, sendo proibida 

qualquer ação que atente contra a integridade dos fatores determinantes de sua criação. O termo 

empregado na CF /88, com referência a espaços territoriais e seus componentes especialmente 

protegidos, à medida que se embrenha no regramento infraconstitucional relacionado ao tema, 

evidencia tratar-se de gênero do qual se afloram espécies em relação às quais se observa a 

presença dos objetivos delineados no texto constitucional. 

Os registros realizados no primeiro capítulo da pesquisa, nesse cenário, 

demonstram que o formato promovido em nível fundamental é o resultado da evolução 

legislativa, iniciando-se no ambiente nacional com a edição do Código Florestal de 1934, o qual 

norteou a criação de parques nacionais, seguindo o modelo implantado nos Estados Unidos da 

América através do Parque de Yellowstone, além de conter outras regras restritivas que viriam 

a ser aprimoradas no sentido de conferir proteção especial a outras áreas cobertas por vegetação 

nativa. As normas subsequentes, malgrado promoverem a ampliação da disciplina, não se 

compunham de forma sistêmica, nem se guiavam pelo rigor técnico e científico, essenciais à 

identificação de fatores da natureza que justificassem a especial proteção de determinadas áreas. 

Esse cenário, no aspecto normativo, viria a ser alterado a partir de 1979, quando foi 

baixado o regulamento dos parques nacionais, em cujo texto estabeleceu a obrigatoriedade da 

prévia realização de estudos com bases técnico-científicas e socioeconômicas para a 

identificação dos fatores fundamentais à demarcação de áreas destinadas à preservação sob 
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forma de parques nacionais. A sistematização e a consolidação desse modelo, entretanto, 

somente ocorreram com a publicação da Lei do SNUC, a qual instituiu doze espécies de 

unidades de conservação da natureza, distribuindo-as em dois grupos principais, de acordo com 

suas características predominantes, sendo um voltado à proteção integral dos recursos naturais, 

e outro ao uso sustentável. A referida lei, no cenário em que leis esparsas disciplinavam a 

matéria, determinou a reclassificação das UC existentes, de modo que ocorra outra espécie que 

não esteja listada no seu texto. 

Conforme evidenciado, sobretudo no primeiro capítulo, as unidades de conservação 

da natureza no propósito estabelecido pelo artigo 225, § 1º, III, da CF /88 se somam a outros 

espaços territoriais, principalmente definidos pela legislação das políticas florestais e de 

proteção à biodiversidade, alguns cobertos por vegetação nativa e outros demarcados em razão 

de fatores hídricos e topográficos. Nesse enquadramento se encontram as áreas de preservação 

permanente, de reserva legal da vegetação nativa, além de fragmentos de vegetação nativa em 

área de domínio da Mata Atlântica, cujo regime de proteção oscila de acordo com a finalidade 

do uso, estado de conservação e ocorrência de fatores de restrição devidamente identificados 

em estudos de impacto ambiental. 

Esses espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos estão 

sujeitos a regramentos mais ou menos rigorosos de uso, conforme estabelecido pela CF /88, a 

depender dos elementos protegidos e sua relação com outros propósitos tutelados também em 

nível constitucional. 

A abordagem promovida no segundo capítulo da pesquisa, por outro lado, é 

deflagrada de um dos objetivos da República, consubstanciado na promoção do 

desenvolvimento nacional, que se encontra entremeado com a promoção da justiça, liberdade e 

solidariedade, e envolve a erradicação das formas pelas quais a pobreza se manifesta, além da 

promoção do bem comum. A noção de desenvolvimento traduzida na dicção constitucional 

corresponde à congregação dos seus fatores, envolvendo o progresso social e econômico, 

modulado pela função socioambiental dos fatores de produção. A ordem econômica, nesse 

sentido e gozando de posição privilegiada no regime constitucional brasileiro, estabelece 

especificidades relacionadas às bases sobre as quais se erige o desenvolvimento nacional. 

Dessa forma, o artigo 176 da CF /88 estabelece a regra segundo a qual as jazidas, 

independentemente de estarem em lavra, bem como os potenciais de energia hidráulica, são 

domínios diversos do solo, pertencendo à União, que pode outorgá-los em concessão. Os 

recursos naturais, por certo, não se segregam em razão da utilidade ao homem, sendo sua origem 

decorrente dos processos que os ciclos da matéria propiciam em seu movimento natural. O 
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direito de propriedade, portanto, envolve a satisfação da sua função social, a qual se encontra 

atendida na medida em que não impede a realização dos objetivos da República, no sentido de 

assegurar o desenvolvimento Nacional. 

As atividades minerárias, em razão do reconhecimento constitucional acerca da 

essencialidade para o desenvolvimento nacional, são consideradas como empreendimentos de 

utilidade pública para fins de desapropriação, bem como para efeitos de intervenção em área de 

preservação permanente e, de igual modo, para fins de realocação de reserva legal. No âmbito 

dos regimes estabelecidos para a vegetação existente em área de domínio da Mata Atlântica, 

por outo lado, a mineração não recebe denominação especial, sendo simplesmente admitida 

para autorizar a supressão de vegetação nativa secundária, independentemente do estágio de 

regeneração, desde que ausentes os fatores de vedação previstos no artigo 11 da Lei nº 

11.428/2006. 

Foi observado, nesse quadro, que o desenvolvimento da atividade minerária é 

condicionado à análise sobre a tríplice viabilidade, considerando-se os aspectos técnico, 

econômico e ambiental. Estando presentes, pois, os três elementos caracterizadores da 

viabilidade da extração mineral, observa-se a conversão dos recursos minerais em reservas ou 

jazidas minerais, em virtude da potencialidade resultante da viabilidade na exploração. A 

análise sob esse prisma, portanto, é relativa e condicionada ao avanço da técnica, bem como as 

disposições normativas existentes sobre a área ao longo de determinado período. 

No que tange à localização do empreendimento minerário, a avaliação sobre as suas 

alternativas, entretanto, deve considerar que a distribuição das jazidas minerais na crosta 

terrestre depende de fatores geológicos, sobremaneira relacionados à concentração de 

determinados elementos químicos e à velocidade de resfriamento, podendo também incidir 

elementos como pressão associada à temperatura. Além disso, para as rochas sedimentares, 

concorrem fatores que degradam as rochas ígneas, metamórficas e também sedimentares, 

reagrupando os elementos e substâncias químicas para formação de corpos de minérios úteis à 

exploração econômica. Esses fenômenos, em geral, ocorrem ao longo de períodos extensos, 

para os quais o tempo de vida do homem na terra não seria suficiente para contemplar. Por essa 

razão, tendo em vista que a ocorrência das reservas minerais independe da vontade humana, a 

rigidez locacional é fator que limita as opções dos empreendimentos minerários. 

A literatura especializada, quanto às técnicas de exploração mineral, indica a 

existência de métodos associados às lavras a céu aberto e subterrâneas, sendo mais 

representativos os empreendimentos que empregam os métodos de lavra superficial, geralmente 

movidos pelo do menor custo. Todavia, a definição do método se guia por múltiplos fatores, 
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não sendo possível afirmar que uma ou outra técnica represente maior ou menor custo de modo 

absoluto, sobretudo porque, em geral, são empregados mais de um método para as operações 

de lavra. 

A pesquisa retratada nos dois primeiros capítulos evidencia a existência de dois 

fatores constitucionais, portanto, localizados no mesmo nível de hierarquia das normas, não se 

podendo invocar a inconstitucionalidade de um em detrimento de outro, uma vez que decorrem 

da manifestação originária do Poder Constituinte. Esse é o posicionamento externado pelo STF, 

não havendo espaço para incidência de outras teorias em razão de princípios não expressos no 

texto constitucional. Dessa forma, a interpretação das normas estabelecidas pela CF /88 deve 

nortear a aplicação das disposições legais relacionadas à proteção das áreas ambientalmente 

relevantes com aquelas que caracterizam a mineração pela relevância na satisfação dos 

objetivos da República. A abordagem promovida no terceiro capítulo enfrentou essa temática 

para identificar as balizas legalmente estabelecidas para compatibilizar as matérias 

constitucionais relacionadas à mineração e às áreas protegidas. 

Nesse passo, a teor das ponderações sustentadas na literatura, uníssona é a 

conclusão segundo a qual não há viabilidade para o desenvolvimento da mineração no interior 

de unidades de conservação da natureza integrantes do grupo de proteção integral. A lógica que 

norteia esse direcionamento, guardadas as devidas proporções, se aplica também a áreas para 

as quais inexiste viabilidade jurídica para autorizar a supressão para fins de mineração, como 

se dá em fragmentos de vegetação nativa primária em área de domínio da Mata Atlântica, ou 

secundária em qualquer estágio de regeneração com incidência de fatores naturais de restrição 

estabelecidos pela Lei nº 11.428/2006. Igualmente, essa conclusão de estende às áreas de 

reserva de vegetação nativa no mínimo legal para toda propriedade ou posse rural, nos casos 

em que não haja viabilidade de relocação. 

No que tange às unidades de conservação da natureza integrantes do grupo de uso 

sustentável, todavia, o consenso doutrinário encontrado quanto ao grupo de proteção integral 

não se encontra presente, com exceção das RPPN e RESEX. Para a primeira, o regime 

estabelecido pelo respectivo regulamento a equipara às unidades de proteção integral, sendo 

absolutamente incompatível com o desenvolvimento de atividades minerárias. Para a segunda 

espécie de UC do grupo de uso sustentável, todavia, a vedação decorre de expressa previsão 

contida na própria lei do SNUC, que impõe categórica proibição da atividade no interior das 

RESEX. 

Quanto às RDS, foi observado o entendimento na literatura segundo o qual, na 

medida em que inexiste expressa vedação legal, a atividade minerária seria viável no interior 
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dessas áreas, a depender das disposições constantes no respectivo plano de manejo. Entretanto, 

verifica-se que há dissenso, no sentido de que os fundamentos que justificam a impossibilidade 

de mineração no interior das RESEX são os mesmos que inviabilizam a atividade nos domínios 

das RDS. Em relação às FLONA, conquanto haja dissenso na literatura, a expressa previsão no 

regulamento quanto à compensação das atividades minerárias nos domínios dessa espécie de 

unidade de conservação da natureza conduz à interpretação de que não há impedimento para o 

desenvolvimento da mineração no seu interior, ressalvadas as ações que atentem contra os 

objetivos de instituição da área protegida. 

Para as demais espécies de UC do grupo de uso sustentável, diante do silêncio da 

lei e dos regulamentos, há também entendimentos divergentes. Para parte da literatura, a 

omissão da lei, numa interpretação a contrário sensu, indica a possibilidade da mineração. De 

outro modo, o silêncio legal é interpretado com cautela, recomendando aguardar a definição em 

regulamentos específicos, bem como as ressalvas estabelecidas em planos de manejo com o fim 

de manter íntegros os atributos que justificaram a criação dessas unidades de conservação da 

natureza. Seja qual for interpretação que se dê aos dispositivos legais quanto à possibilidade de 

mineração em UC, observa-se que se trata de tema relativamente presente nas discussões 

acadêmicas acerca do tema. 

A discussão quanto à viabilidade da mineração em áreas protegidas, sobretudo em 

relação àquelas para as quais a atividade é vedada expressamente ou incompatível com os 

propósitos de criação da unidade de conservação, incluiu a avaliação de alternativas 

tecnológicas, tendo em vista a pequena margem para análise quanto à localização dos corpos 

de minério. Nesse aspecto, foram considerados os métodos associados à lavra subterrânea, em 

virtude da possível inocorrência de impactos para a área superficial protegida. Entretanto, a 

abordagem quanto aos limites das áreas protegidas em relação ao subsolo não foi observada 

nos trabalhos consultados para a realização desta pesquisa. 

Em relação à propriedade privada, regida pelo Código Civil, observa-se que as 

zonas de subsolo e espaço aéreo correspondentes ao plano superficial sobre o qual se exercem 

as prerrogativas inerentes ao domínio são afetadas na exata medida que a utilidade lhes 

demanda. O elemento utilidade aos propósitos da ocupação, portanto, é o parâmetro de norteia 

a delimitação da propriedade privada. 

A lógica estabelecida para a propriedade privada, considerando que não há previsão 

legal para a delimitação subterrânea de ARL, APP, e áreas cobertas por vegetação nativa em 

área de domínio da Mata Atlântica, pode ser estendida para esses espaços territoriais 

especialmente protegidos na medida em que os métodos associados à lavra subterrânea podem 
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comprometer a estabilidade do solo, ou afetar os recursos hídricos essenciais à existência da 

vegetação nativa e da fauna associada, ocasionando impactos diretos. 

Nesse aspecto, convém ponderar que a APP, independentemente dos seus limites 

quanto ao subsolo, pode ser alterada para fins de mineração na medida em que tal atividade se 

enquadra nas excepcionais hipóteses legalmente admitidas. O grau de proteção dessas áreas em 

relação à mineração, portanto, depende da ocorrência de fatores de proteção associados aos 

demais recursos naturais. As ARL e espaços providos de vegetação nativa em área de domínio 

da Mata Atlântica, por outro lado, podem inviabilizar o desenvolvimento da mineração 

superficial ou subterrânea que possam comprometer os atributos que justificam a inserção em 

rigorosos regimes de proteção legal. 

Por outro lado, de acordo com a definição constante na lei do SNUC, os limites de 

uma UC quanto aos espaços aéreo e subterrâneo são aqueles dentro dos quais exista a 

possibilidade de influenciar na estabilidade dos ecossistemas. O regulamento do sistema, a teor 

da abordagem promovida no terceiro capítulo, estabelece que as UC do grupo de proteção 

integral terão seus limites subterrâneos definidos no respectivo ato de criação, com lastro nos 

estudos prévios para sua demarcação. Quanto às UC de uso sustentável, essa definição foi 

outorgada aos planos de manejo. 

Foi observado, todavia, que o sistema atual é o resultado da evolução ocorrida 

durante um extenso período de aplicação de leis e regulamentos esparsos, no decorrer do qual 

diversas unidades de conservação da natureza foram criadas, não sendo esses limites previstos 

nos atos de criação da UC de proteção integral, nem assim nos planos de manejo das UC do 

grupo de uso sustentável. Igualmente, observou-se que, mesmo recentemente, há UC sendo 

criadas com omissão quanto aos seus limites nos atos de criação. É inequívoco, portanto, o 

cabimento de adequações nos atos de criação dessas áreas protegidas, bem assim nos 

respectivos planos de manejo. A Lei do SNUC, todavia, estabeleceu prazo apenas para a 

reclassificação das áreas instituídas anteriormente, dentre as espécies listadas na Lei nº 

9.985/2000, sendo omissa quanto à adequação das UC às demais regras nela estabelecidas. 

Nesse aspecto, para as UC com limites definidos, neles incluindo o subsolo, o 

regime de uso e proteção da área se estende à respectiva zona subterrânea. De outro modo, 

estando o subsolo expressamente excluído desses contornos, em razão de previsão do ato de 

criação ou do plano de manejo, resta-lhe a incidência da zona de amortecimento, com a 

finalidade de minimizar os impactos das atividades realizadas no entorno da área protegida. 

O terceiro capítulo da dissertação engloba abordagem sobre fatores do subsolo que 

se manifestam no ambiente superficial, podendo interferir na manutenção e estabilidade dos 
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fatores que justificam a criação de áreas protegidas. O ciclo hidrológico, nesse cenário, envolve 

etapas que incluem faixas de solo e subsolo, em profundidades variáveis, e se manifestam na 

superfície através de nascentes, alimentando cursos de água que se caracterizam pela 

perenidade. As águas subterrâneas proveem, nesse espaço, o necessário à nutrição das espécies 

vegetais, por cujas raízes são captadas as substâncias indispensáveis aos processos químicos 

que ocorrem nas suas estruturas superiores. Ainda nesse ambiente, tal como nas relações de 

superfície, a água é elemento fundamental à vida animal, e a alteração da qualidade e /ou 

quantidade, refletirá na sobrevivência de todo ser vivo existente em determinado ecossistema. 

Nesse aspecto, a distribuição das espécies na estrutura do reino animal registrará os efeitos de 

qualquer alteração nos recursos hídricos disponíveis, podendo ser imediatos sobre a ictiofauna, 

prolongando-se sobre as espécies cujo ciclo de vida envolve a água, até aquelas que a utilizam 

nos seus processos fisiológicos. 

O desenvolvimento da lavra subterrânea, diante da ocorrência de recursos hídricos, 

demandará o rebaixamento dos níveis com o fim de viabilizar a atividade no subsolo. Essa ação, 

ainda que temporariamente, poderá refletir nos processos naturais associados às áreas 

protegidas, sendo indispensável considerar esse fator na decisão quanto à proteção do subsolo 

em relação às UC da natureza. Ainda nesse contexto, a literatura aponta a ocorrência de 

fenômenos relacionados à estabilidade do solo, como a subsidência, resultante da abertura de 

cavidades no subsolo. Nesse cenário, a depender da profundidade, da composição da rocha, do 

método de lavra, dentre outros fatores, é possível que rupturas do relevo impliquem em 

profundas alterações superficiais, inclusive das características que justificaram a criação da UC. 

A discussão, desse modo, se desloca para as unidades de conservação em que a 

atividade de mineração é proibida, mas que os respectivos atos de criação ou planos de manejo 

não tenham definido os limites quanto ao subsolo. A literatura consultada para a realização da 

pesquisa é uníssona em reconhecer nesse enquadramento as UC do grupo de proteção integral, 

bem como as RPPN e RESEX, dentre aquelas do grupo de uso sustentável. 

A omissão e inércia dos gestores públicos induz a incidência do princípio da 

precaução, com os contornos definidos no terceiro capítulo desta dissertação, o qual 

desaconselha interpretação que afaste a restrição ou proibição no uso das zonas subterrâneas 

das áreas legalmente protegidas. A condição resolutiva da cautela sobre essas faixas, de acordo 

com as regras estabelecidas pelo SNUC, está na realização de estudos específicos para cada 

unidade de conservação, com o fim de identificar a relevância do subsolo em relação aos 

componentes cuja proteção se pretendeu com a criação da UC. 
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Assim, caso o estudo indique ser o subsolo essencial à conservação, e se inclua 

como elemento a ser protegido, o ambiente subterrâneo deve ser, formalmente, incorporado aos 

limites da área protegida. Lado outro, sendo evidenciada a total irrelevância dos elementos 

subterrâneos, em si considerados ou em relação aos fatores de superfície, a exclusão do subsolo 

dos limites da UC implica no controle tão somente sobre as faixas, nesse nível, consideradas a 

título de amortecimento de impactos. 

A inexistência de previsão quanto aos limites da unidade de conservação em relação 

ao subsolo, por força do princípio da precaução, não autoriza a interpretação no sentido de que 

se encontra excluído do regime de proteção da respectiva área protegida. A abordagem sobre 

alguns elementos do subsolo, envolvendo recursos hídricos e estabilidade de solo, e a sua 

interação com os elementos de superfície, contraindica o desenvolvimento da atividade de lavra 

subterrânea, ressalvadas as unidades de uso sustentável em que a mineração seja admitida, de 

acordo com os critérios e condições definidos nos respectivos planos de manejo. 

Essa ressalva, promovida em relação às UC para as quais a atividade de mineração 

é proibida pela legislação vigente, se estende às demais áreas sujeitas a regime especial de 

proteção, mas que a legislação não cogita a existência de limites subterrâneos. Nesse cenário, 

as ARL de impossível realocação ou qualquer área coberta por vegetação nativa em biomas 

especialmente protegidos, como a Mata Atlântica, a viabilidade da mineração no subsolo 

através dos métodos de lavra subterrânea depende da inequívoca conclusão, lastreada em EIA 

/RIMA, de que a atividade não poderá, em absoluto, ocasionar danos sobre essas áreas, ou 

alterar as características naturais que justificam a sua proteção legal.  
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