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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem por objetivo contextualizar e analisar os aspectos jurídicos 
da mineração e do licenciamento ambiental, para o desenvolver uma metodologia que 
auxilie na gestão da atividade minerária, desde as fases preliminares até o 
fechamento da mina focando na mitigação e tratamento dos impactos ambientais 
significativos e perigos e riscos relacionados com a saúde do trabalhador mineiro. 
Foram utilizados como método de pesquisa, em gabinete, a análise do sistema de 
regulação, o regime de aproveitamento do minério no país e o levantamento da 
legislação diretamente aplicável. Para compor as variáveis da pesquisa, foram 
utilizados dados obtidos em campo ativo de uma mineradora. Justifica-se a presente 
pesquisa por entender que, na prática, faltam elementos para que os conflitos 
decorrentes do exercício da atividade minerária e suas externalidades sejam 
solucionados por intermédio de uma gestão transparente. Ao final, como resultado, foi 
possível desenvolver uma metodologia de aplicação prática para auxiliar a atividade 
minerária na análise dos aspectos e impactos ambientais significativos, bem como os 
perigos e riscos relacionados com a saúde e a segurança ocupacional do trabalhador 
mineiro, com suporte em programas de gerenciamento, cuja eficácia é aferida com 
base em indicadores de desempenho. 
 
Palavras-chave: Licenciamento ambiental. Atividade minerária. Instrumentos 
preventivos. Solução de conflitos. Programas de gerenciamento ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LOPES, Márcio Mauro Dias. Mining and environmental permits: Legal aspects and 
its effectivity. 253 p. Thesis (Doctorate in Law). Pontifical Catholic University of São 
Paulo, PUC-SP, 2015. 
 

 
ABSTRACT 

 
  
This research aims at contextualizing and analyzing the legal aspects of mining and 
environmental permitting in order to develop a methodology to assist in the 
management of mining activities from the preliminary stages to the closure of the mine, 
focusing on mitigation and treatment of significant environmental impacts and hazards 
and risks related to the health of mining workers. As a research method in office, 
analysis of the regulatory system, ore exploitation regime in the country, and survey of 
directly applicable law were used. To compose the variables of the study data obtained 
in active field of a mining company we used. This research is justified for understanding 
that in practice elements are missing so that conflicts resulting from the exercise of 
mining activities and their externalities are resolved through a transparent 
management. Finally, as a result it was possible to develop a methodology of practical 
application to assist mining activities in the analysis of significant environmental 
aspects and impacts, as well as hazards and risks related to occupational health and 
safety of mining workers, underpinned by management programs whose effectiveness 
is measured based on performance indicators. 
  
Keywords: Environmental permitting. Mining activities. Preventive instruments. 

Conflict resolution. Environmental management programs.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo contextualizar e analisar os aspectos 

jurídicos da mineração e do licenciamento ambiental, e ao final, desenvolver uma 

metodologia que auxilie na gestão da atividade minerária, desde as fases preliminares 

até o fechamento da mina focando na mitigação e tratamento dos impactos ambientais 

significativos e perigos e riscos relacionados com a saúde do trabalhador mineiro. 

 

Justifica-se a presente pesquisa por entender que, na prática, faltam elementos 

para que os conflitos decorrentes do exercício da atividade minerária, desde a sua 

etapa de planejamento até o fechamento da mina, possam ser minimizados por 

intermédio de uma gestão que possibilite a interação entre as partes interessadas. 

Diante de tal questão, busca-se contribuir para uma gestão transparente, integrando 

as variáveis ambientais e saúde e segurança ocupacional, fazendo com que o 

empreendedor, de forma preventiva e proativa, se preocupe não só com as suas 

externalidades ambientais, mas também volte os olhos para o meio ambiente em sua 

totalidade - onde nele se inclui, além do meio natural, o meio ambiente artificial, 

cultural e do trabalho - o que, consequentemente, agregará valor à imagem da 

empresa e seu capital social. 

 

 Será utilizado como método de pesquisa em gabinete a análise dos aspectos 

jurídicos da mineração e do licenciamento ambiental da atividade minerária e como 

pesquisa de campo, atividades práticas para coleta de dados, os quais auxiliarão no 

desenvolvimento, implementação e obtenção de resultados sobre a eficiência da 

metodologia proposta, cuja avaliação ocorrerá por intermédio de programas de 

gerenciamento das externalidades, bem como a sua eficácia será acompanhada com 

base em indicadores de desempenho. 

 

 Assim, a presente tese está estruturada de acordo com os seguintes capítulos. 

 

 No Capítulo I – A Contextualização da Atividade Minerária será 

demonstrado de forma sintética a importância da mineração no processo de 

desenvolvimento econômico mundial, bem como a essencialidade dos recursos 
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minerais para o desenvolvimento da sociedade. Demonstrará ainda, que com o 

aumento da demanda pela aquisição de produtos e serviços, as indústrias foram 

forçadas a buscar meios eficazes para o desenvolvimento de tecnologias para tornar 

possível a ampliação da capacidade de extração do minério, e consequentemente, a 

oferta de bens e serviços. O aumento da demanda fez com que o setor buscasse 

investimentos em mecanismos de gestão para encontrar um equilíbrio entre a 

exploração dos recursos e a preservação do meio ambiente. 

 

 Demonstrará ainda a evolução histórica da mineração no país, dos sistemas 

de regulação já adotados, bem como a estrutura regulatório que embasa o atual 

sistema denominado autorização e concessão. Os princípios que regem o direito 

minerário, bem como a classificação do bem mineral e sua proteção complementam 

a contextualização do tema. 

 

  No Capítulo II – Regimes de Aproveitamento Mineral será abordado o fato 

de que por princípio constitucional, os recursos minerais são distintos do solo, e 

portanto, para o efeito de exploração econômica são de titularidade da União Federal, 

que por sua vez, para a viabilizar a exploração desse bem estabeleceu um regramento 

específico pautado em diversos regimes de exploração, cujos procedimentos são 

processados e fiscalizados por intermédio do DNPM – Departamento Nacional de 

Produção Mineral.  

 

 Será demonstrado ainda, que para a finalidade do direito de lavra as minas são 

classificadas genericamente em duas categorias, mina manifestada e mina 

concedida, sendo que a primeira está sujeita ao regime de aproveitamento 

anteriormente vigente no Brasil, no qual o proprietário do solo é também dono do 

subsolo e a substância mineral é considerada acessória da superfície, e a segunda 

está, portanto, sujeita ao regimento de aproveitamento vigente, no qual o direito de 

lavra é obtido por intermédio de concessão expedida pelo Poder Público. 

 

 

 No Capítulo III – A Mineração em espaços especialmente protegidos ou 

com restrições de uso será demonstrado que, embora o minério tenha importância 

fundamental para o progresso econômico e social, a verdade é que para a sua 
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exploração podem surgir inúmeros entraves, já que a sua extração, obrigatoriamente, 

deve ser realizada onde há a ocorrência geológica natural, o que pode coincidir com 

uma área especialmente protegida. 

 

Os espaços especialmente protegidos, os quais serão abordados em parte 

deste capítulo são a reserva legal, áreas de preservação permanente, unidades de 

conservação e as cavidades naturais. O objetivo da análise é verificar quais são os 

entraves existentes para que a exploração do recurso mineral seja levada a efeito. 

 

 Além dos espaços especialmente protegidos, também serão analisados os 

espaços que, embora não protegidos por determinação legal, apresentam restrições 

de uso para a atividade de mineração, seja porque ali estão valores culturais ou há 

conflito entre interesses sociais, enquadrando-se aqui as terras indígenas, as 

comunidades quilombolas, as áreas de transmissão e geração de energia elétrica e 

as áreas urbanas. 

 

 No Capítulo IV – Aspectos Legais do Meio Ambiente e seus Componentes 

os aspectos legais do meio ambiente serão analisados por intermédio dos princípios 

que regem o direito ambiental, bem como pelas suas principais diretrizes lapidadas 

na Constituição Federal de 1988, na Política Nacional do Meio Ambiente e na pela 

Política Nacional de Educação Ambiental. Serão lançadas ainda algumas 

considerações sobre princípios em si, e para a finalidade da presente tese, serão 

analisados apenas os princípios que norteiam o direito ambiental como ciência 

autônoma. Já os componentes ambientais, para facilitar o entendimento, 

didaticamente foram classificados em fatores ambientais (água, ar, solo e fauna e 

flora), uma vez que estão presentes na atividade minerária em todas as suas fases. 

Pelo fato de a legislação ambiental ser ampla, foi elaborado ao final de cada fator 

ambiental um quadro resumo com as principais normas aplicáveis. 

 

 No Capítulo V – Licenciamento Ambiental da Atividade Minerária serão 

demonstradas as normas legais e as infralegais que formam o regramento específico 

para o licenciamento da atividade minerária, as suas fases, os estudos aplicáveis a 

cada uma, sem deixar de observar a particularidade do setor de mineração. 
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  Embora o licenciamento da atividade minerária siga o mesmo procedimento 

dos demais empreendimentos que necessitam de avaliação prévia de impacto 

ambiental por intermédio de estudos específicos, será demonstrado o momento em 

que o empreendedor deverá cumprir com as exigências advindas do setor de 

mineração em cada fase do licenciamento ambiental. 

 

Demonstrará ainda, que um empreendimento, em função de sua natureza, 

localização, porte e demais peculiaridades poderá ser dispensado da apresentação 

dos estudos ambientais complexos por outros mais simples, que se traduzem em 

mecanismos de flexibilização à regra geral estatuída para avaliação prévia de impacto 

ambiental. 

 

No Capítulo VI – Metodologia Proposta será apresentado uma proposta de 

metodologia que possibilite a avaliação, o monitoramento e o tratamento dos aspectos 

e impactos decorrentes da intervenção no ambiente e os perigos e riscos relacionados 

com a saúde e segurança ocupacional. Será demonstrado que, apesar de a legislação 

ambiental fornecer comandos eficientes para a solução dos conflitos nas diferentes 

fases do licenciamento ambiental existentes no território nacional, e as normas 

infralegais e técnicas apenas apontarem um norte para tomada de ações preventivas, 

a verdade é que, para o empreendedor, tais comandos não são suficientes para 

comprovar a eficácia das ações preventivas de defesa do meio ambiente, uma vez 

que, avaliar, monitorar e tratar as externalidades, não estão contidos nos comandos 

citados, podendo resultar em prejuízos financeiros, ambientais e sociais.  

 

 Será demonstrado ainda, que nas fases do licenciamento ambiental aparecem 

várias exigências oriundas de órgãos de controle e fiscalização do uso do solo, de 

fiscalização das regras de saúde e segurança ocupacional, de riscos às instalações, 

de uso de recursos naturais, de responsabilidade social, dentre outras. Embora tais 

exigências não exsurjam de órgãos de controle e fiscalização do meio ambiente, a 

verdade é que, a não observância das mesmas por parte do empreendedor, poderá 

convertê-las em aspecto ou impacto socioambiental significativo com danos severos 

para o meio ambiente, para o trabalhador e para toda sociedade. Com base nessa 

premissa, será demonstrado que é imperiosa a criação de uma metodologia que 

possa considerar, não só os aspectos e impactos decorrentes da intervenção no meio 
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ambiente, mas também aqueles que, se não gerenciadas adequadamente, poderão 

levar a um dano socioambiental. 

 

 Finalmente, será demonstrado que a metodologia proposta será um 

mecanismo de controle das externalidades, não só para o empreendedor, mas 

também para o órgão ambiental que, por seu intermédio, poderá acompanhar o 

cumprimento das exigências estabelecidas em qualquer fase do licenciamento 

ambiental. Assim, o empreendedor poderá atuar de forma preventiva e antecipatória 

às externalidades que recaiam ou poderão recair sobre o empreendimento. Por último, 

será demonstrado que as variáveis contidas na metodologia esteiam o entendimento 

da proatividade e poderão ser incorporadas ao arcabouço legal e técnico, para que 

possa facilitar a sua aplicação nos demais setores da economia. 

 

No Capítulo VII – Aplicação da Metodologia Proposta será demonstrada a 

aplicação da metodologia como um estudo de caso em uma empresa do ramo de 

mineração, na qual foi possível aprimorar o sistema de gestão ambiental e saúde e 

segurança ocupacional, dentro do contexto da melhoria continua. E ainda, que foram 

incorporadas às práticas trazidas pela metodologia para todas as fases do 

empreendimento, assim consideradas, ampliação, operação e desativação parcial da 

mina.  

 
Será demonstrado ainda, por intermédio de exemplos, que foi possível  realizar 

um mapeamento dos aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos relacionados 

com a saúde do trabalhador mineiro, em relação as diferentes atividades, processos, 

produtos e serviços realizados no empreendimento, bem como que, para as 

prioridades de ações sobre os aspectos e perigos considerados significativos foram 

estruturados programas de gerenciamento com os seus respectivos indicadores de 

desempenho, avaliados ao longo do período, e para os aspectos ambientais e perigos 

considerados não significativos foram determinados controles operacionais para o 

monitoramento de seus resultados. 

 

Posteriormente, o sistema integrado da organização foi submetido ao crivo da 

análise de um organismo de certificação integrada, reconhecido internacionalmente, 
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o que resultou na obtenção da recertificação de sistema de gestão ambiental ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007, em junho de 2015. 

 

 Ao final, no espaço reservado às conclusões será apresentada uma síntese do 

trabalho focando a contextualização da mineração, evolução histórica dos regimes de 

aproveitamento, entraves ou restrições à atividade, os aspectos legais do meio 

ambiente e seus componentes, para ao final, concluir sobre a importância da 

metodologia proposta como um mecanismo de controle nas diferentes fases do 

licenciamento ambiental, facilitando a resolução dos conflitos entre as partes 

interessadas e contribuindo para que o empreendedor possa agir preventivamente, 

além do entendimento de que as suas variáveis poderão ser incorporadas ao 

arcabouço legal e técnico, para que possa ser aplicado a todos os setores da 

economia. 
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CAPÍTULO I - CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA 
 

1.1. Considerações Iniciais 

 

A mineração tem importância fundamental no processo de desenvolvimento 

econômico mundial, ocupando lugar de destaque na cadeia produtiva industrial. Os 

recursos minerais se constituem como elementos essenciais de grande parte dos 

produtos utilizados pela sociedade que deles não podem prescindir, seja na indústria 

automotiva, de eletroeletrônicos, metais, vidros, plásticos, dentre outros. Tais 

recursos, apesar de abrangentes sob o ponto de vista das necessidades humanas, 

diferenciam-se dos demais, porque o acesso aos mesmos obedece a critérios 

específicos em razão da sua localização espacial. Por outro lado, ao contrário do que 

ocorre com outros recursos naturais, (a exceção da água mineral), eles não 

apresentam a característica de renovabilidade, portanto, são finitos.  

 

Com o processo de globalização veio o aumento da demanda pela aquisição 

de produtos e serviços pela sociedade, o que levou a indústria a buscar meios eficazes 

para o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos utilizados na pesquisa, na 

lavra e no beneficiamento do minério, o que possibilitou a ampliação da capacidade 

de extração de recursos naturais, consequentemente, surgiu, a cada momento, a 

necessidade de investir no desenvolvimento de novos mecanismos de gestão com a 

finalidade de buscar a compatibilidade entre a exploração dos recursos e a 

preservação do meio ambiente. 

 

 Historicamente, dentre as atividades industriais em geral, destaca-se a 

mineração como uma das que está sujeita a provocar acidentes ambientais, o que 

tem associado à imagem das mineradoras uma posição negativa aos olhos da 

sociedade, em virtude dos impactos ambientais e sociais dela decorrentes.  

 

Tais críticas por parte da sociedade levaram ao surgimento de movimentos que 

se intensificaram a partir da década de 1970, quando então, se iniciava a preocupação 

com as questões ambientais em larga escala a nível global. Com o advento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em 1981, a indústria extrativa mineral, bem como as 

demais atividades degradadoras do ambiente, que não estavam sujeitas ao controle 
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ambiental até então, começaram a ter que obedecer a regramentos específicos para 

o seu funcionamento. Na mesma década, com o advento da Constituição Federal, 

começou a ser desenhado o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual se 

consolidou com o surgimento da RIO-92, passando a ser discutido também o setor da 

mineração.  

 

A partir deste momento, ampliaram-se as discussões acerca das ações de 

controle e mitigação de impactos durante as fases de planejamento, implantação, 

operação e desativação da atividade minerária. Com isso, foi possível o 

aprimoramento de técnicas e soluções adequadas, com visão multidisciplinar, as 

quais passaram a ser alvo de publicações técnicas produzidas em conjunto com os 

organismos governamentais, cujo intuito foi direcionar a atividade para o correto 

gerenciamento de suas externalidades. 

 

 

1.2. Sistemas de Regulação no Brasil 

  
Tem-se que na medida em que os recursos minerais foram sendo descobertos, 

os sistemas de regulação foram criados e refletiam a infraestrutura econômica e 

política em cada momento da história. 

 

A doutrina enumera diversos sistemas de regulação da exploração dos 

recursos minerários, sendo eles: sistema dominial, sistema regaliano, sistema “res 

nullius”, da ocupação, da liberdade industrial, da reserva estatal, da adjudicação, da 

acessão ou fundiário e o sistema de autorização e concessão1. 

 

Para os propósitos deste estudo, segue-se o entendimento de Serra e Esteves 

(2012) que classificam em quatro os sistemas de regulação para o aproveitamento de 

recursos minerários já adotados pelo Brasil desde o descobrimento, quais sejam, o 

sistema regaliano, o sistema dominial, o sistema de acessão ou fundiário e o sistema 

                                                
1 Os sistemas são citados por Vivacqua. VIVACQUA, A. A nova política do subsolo e o regime legal 

das minas. Rio de Janeiro: Panamericana, 1942. 
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de autorização e concessão2, e sobre os quais, apresentam-se as considerações a 

seguir. 

 

1.2.1. Sistema Regaliano 

 

No Brasil, tal sistema teve vigência durante o período colonial, momento em 

que para o acesso aos recursos minerais recém-descobertos foi adotado para a 

colônia o mesmo regime adotado pelo colonizador. O sistema consagrado nas 

Ordenações Manuelinas e Filipinas, segundo o qual “os veeiros de ouro ou prata ou 

qualquer outro metal”3 encontravam-se dentre os direitos da Coroa, de modo que o 

acesso aos recursos minerais dependia de autorização do Rei, condicionado ao 

pagamento de uma contrapartida financeira, a qual ficou conhecida com o nome de 

regalia. 

  

Para incentivar a descoberta de recursos minerais foi criado um instrumento 

denominado “data mineral”, segundo o qual assegurava ao descobridor de uma jazida, 

que era uma espécie de propriedade distinta do solo e que poderia ser registrada, 

transmitida, titularidade perpétua, mas condicionada ao cumprimento das exigências 

legais e o entendimento de que os recursos minerais pertenciam à Coroa4.  

 

O sistema em comento, durante o período de vigência no Brasil, é questionável 

sob o ponto de vista de regulação do setor, não podendo ser reconhecido como 

sistema de normas, já que a Coroa Portuguesa estava mais interessada nas riquezas 

advindas da exploração do minério do que regular a atividade na Colônia5. Mesmo 

diante de vários diplomas legais publicados6, questiona-se ainda, se o sistema pode 

                                                
2  Classificação adotada por Serra e Esteves. SERRA, S. H.; ESTEVES, C. C. Mineração: doutrina, 

jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012.  

3  Ordenações Manuelinas, livro II, Título XXV, § 15. 

4  Ordenações Filipinas, livro II, Título XXXIV, nº. 9. 

5  SERRA, S. H.; ESTEVES, C. C. 2012. 

6  Diplomas citados por Serra e Esteves (2012), publicados no período colonial: Proclamação em 11 
de fevereiro de 1601; 1º. Regimento de Terra de 15 de agosto de 1603; Regimento de 08 de agosto 
de 1618; Regimento das Minas e da Repartição do Sul de 07 de junho de 1644; Regimento de Minas 
de Prata de Itabaiana de 28 de junho de 1673; Regimento para os Ensaiadores dos Ofícios de Ouro 
e Prata de 13 de junho de 1689 e de 1º. de março de 1693; Regimento dos Superintendentes, 
Guarda-Moraes e Oficial Reputado para as Minas de Ouro de 19 de maio de 1702; Regimento dos 
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ser considerado um conjunto de normas editadas no Brasil para regular o direito 

minerário, ou se foi importado de Portugal, já que tais diplomas destinavam mais para 

servir a cobiça da Coroa Portuguesa do que organizar a atividade minerária no Brasil. 

A evidência está no fato de que as leis aprovadas no período de 1739 a 1777, sobre 

o aproveitamento de diamante, demonstravam que o intuito de Portugal era fiscalizar 

a extração do recurso visando o aproveitamento financeiro, e não ações para regular 

a atividade minerária no Brasil. O primeiro marco importante para a regulação da 

atividade ocorreu quando da aprovação do Alvará de 13 de maio de 1803, o qual 

trouxe alguns comandos que visavam regular a atividade de extração de recursos 

minerais7. 

 

 

1.2.2. Sistema Dominial  

 

O sistema dominial teve vigência no Brasil após a sua independência, momento 

em que a Lei de 20 de outubro de 1823 determinou que as leis portuguesas fossem 

aplicadas no Brasil, mas os recursos minerais, que antes pertenciam à Coroa, a partir 

de então, passariam a pertencer ao Estado Brasileiro8. No sistema dominial, as minas 

mudaram as suas características sob o ponto de vista da sua regulação, eram tidas 

como res omnium, ou seja, como coisa que pertencia a todos, como sendo parte 

integrante do patrimônio da nação, mas na realidade, o Estado detinha a sua 

propriedade somente na condição de representante dos interesses da nação, 

podendo explorá-las por si ou conceder autorização para o particular, consagrando-

se aí uma espécie de dualidade jurídica9.  

 

A Constituição do Império10, promulgada em 1824, não fez referência a quem 

pertencia a titularidade dos bens minerais, levantando ao debate se tal bem pertencia 

                                                
Terrenos Diamantino de 02 de agosto de 1771 e de 02 de maio de 1772, Alvará de 24 de dezembro 
de 1734, Alvará de 11 de agosto de 1735, Alvará de 13 de maio de 1803. 

7  SERRA, S. H.; ESTEVES, C. C. 2012. 

8  Ibid. 

9  VIVACQUA, A. 1942, p.460. 

10  Constituição do Império, promulgada em 1824 – art. 179, XXII, “é garantido o direito de propriedade 
em toda a sua plenitude, se o bem público, legalmente verificado, exigir o uso e emprego da 
propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela [...]”. 
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ao Estado ou ao superficiário. Mais tarde, firmou-se o entendimento de que na falta 

de referência expressa, deveria ser seguido o sistema em vigência, segundo o qual 

os bens minerais pertenciam ao Estado11.  

 

Nota-se que o sistema regaliano e o sistema dominial se diferenciam pelo fato 

de que no primeiro, os recursos minerais pertenciam a uma espécie de Estado que se 

confundia com o Monarca e, no segundo, tais recursos pertencem a um Estado que 

representa uma coletividade.  

 

Com a mudança de regime, mudou-se também a noção da propriedade dos 

recursos minerais, mas durante todo o período Imperial, a mineração não foi tratada 

como “objeto de uma política sistemática de estímulo, amparo e aperfeiçoamento”12, 

de forma que “o regime mineiro deixado pela monarquia permaneceu até a 

promulgação da primeira Constituição da República”13. 

 

 

1.2.3. Sistema de acessão ou fundiário  

 

A promulgação da Constituição da República de 1891 trouxe outra premissa 

para a interpretação da propriedade dos recursos minerais, já que os considerou como 

de propriedade do proprietário do solo, de forma que este também detinha a 

propriedade do subsolo e, portanto, dos recursos minerais, consequentemente, se 

investia no direito de explorá-los14. 

 

Neste período, com a promulgação da Lei Simão Lopes15, ficou patente que o 

sistema de dualidade jurídica do solo e subsolo ainda permanecia, já que passou a 

                                                
11  SERRA, S. H.; ESTEVES, C. C. op. cit. 

12  VIVACQUA, A. 1942. 

13  Ibid. 

14
  A Constituição da República de 1891 trouxe a ideia de que os recursos minerais são acessórios da 

superfície, já que o § 17 do artigo 72 preceitua que: “O direito de propriedade mantém-se em toda 
a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 
prévia. As minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as limitações que forem estabelecidas por 
lei a bem da exploração deste ramo de indústria”. 

15 Trata-se do Decreto nº. 15.211, de 28 de dezembro de 1921, que é considerado como sendo o 
primeiro Código de Mineração e também adotado como Lei Simões Lopes. 
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ser permitido o registro dos manifestos da mina pelo superficiário. 

 

Na vigência desse sistema, o aproveitamento mineral no Brasil ficou 

subordinado à vontade do proprietário do solo, o que trouxe sérios problemas, já que 

o aproveitamento mineral só podia ser feito pelo superficiário, e este nem sempre tinha 

interesse em fazê-lo, de forma que o desenvolvimento da atividade de mineração se 

viu obstaculizado, momento em que o Brasil sofreu com a baixa na produção16. 

 

 

1.2.4. Sistema de autorização e concessão 

 

Com o advento da promulgação da Constituição de 1934 devolveu-se ao 

Estado a propriedade dos recursos minerais, ao passo que fez a distinção entre a 

propriedade do solo e as riquezas do subsolo17, bem como determinou que para o 

aproveitamento do recurso mineral em propriedade privada dependia de autorização 

ou concessão federal18. 

 

Logo após a promulgação de referida Carta Constitucional, foi promulgado o 

Código de Mineração, Decreto nº 24.642 de 10 de julho de 1934, por intermédio do 

qual se estabeleceu que as jazidas já conhecidas deveriam continuar a pertencer aos 

proprietários do solo, desde que manifestada19 a sua existência perante aos órgãos 

competentes, e as desconhecidas, quando descobertas, seriam automaticamente 

incorporadas ao patrimônio da Nação20. Nota-se que o princípio do direito adquirido 

foi observado, já que foi mantida a propriedade das minas conhecidas para o 

                                                
16  VIVACQUA, A. 1942. 

17  Art. 118 da Constituição da República de 1934 dispõe que “As minas e demais riquezas do subsolo, 
bem como as quedas d´água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração 
ou aproveitamento industrial”. BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. 

18  Art. 119 da Constituição da República de 1934 dispõe que “O aproveitamento industrial das minas 
e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade 
privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei”. 

19  Artigo 5º, § 2º do Decreto no. 24.642/1934 dispõe que “Só serão consideradas conhecidas, para os 
efeitos este Código as jazidas que forem manifestadas ao poder público na forma e prazo prescritos 
no art. 10”. O artigo 10 prevê o prazo de 1 ano a contar da promulgação do referido decreto. 

20
  Artigo 5º. do Decreto 24.642/1934 expressa que: “As jazidas conhecidas pertencem aos 

proprietários do solo, onde se encontrem ou a quem for por legitimo título”. 
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proprietário do solo, e daí por diante, as que viessem a ser descobertas passariam a 

pertencer à Nação. Observa-se que está implícito no sistema em comento os ideais 

sociais e o princípio de prevalência do interesse público sobre o particular.  

 

A referida carta constitucional trouxe o imperativo de que os recursos minerais 

pertencem à União, que autoriza ou concede, dependendo do caso, a exploração e 

aproveitamento à particulares. Ressalta-se que a lei constitucional (reforma) de 1926 

deixou clara a nacionalização das minas e jazidas, impondo restrição para que os 

estrangeiros explorassem recurso mineral no Brasil, mas a Carta Constitucional de 

1934, por intermédio do § 1º do artigo 119 procurou amenizar a restrição ao dispor 

que: “as autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros 

ou a empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na 

exploração ou coparticipação nos lucros”.  

 

Alguns anos depois, a Carta Constitucional de 1937 procurou reforçar a 

nacionalização dos recursos minerais ao expressar que também seria de propriedade 

da União ou dos Estados as minas desconhecidas, revogando tacitamente o prazo de 

um ano, antes concedido por intermédio do artigo 10 do Decreto 24.642/193421. 

 

Mais tarde, com a edição do Decreto Lei nº. 6.230 de 29 de janeiro de 1944, o 

Governo procurou amenizar a nacionalização dos recursos minerais ao permitir que a 

exploração e o aproveitamento pudessem ser por empresa com 50% do capital em 

ações nominativas e 50% ao portador22.  

 

Com o advento da Constituição de 1946, foram retiradas todas as restrições de 

participação de estrangeiros, os quais, como sócios ou acionistas de empresas 

destinadas a exploração e aproveitamento de recursos minerários, poderiam exercer 

a atividade em condições de igualdade com os brasileiros, apenas ressalvou que o 

                                                
21  Art. 10. do Decreto 24.642/1934 expressa que “Os proprietários das jazidas conhecidas e os 

interessados na pesquisa e lavra delas por qualquer título valido em direito serão obrigados a 
manifestá-las dentro do prazo de um (1) ano contado da data da publicação deste Código...”. 

22
  Artigo 1º. do Decreto Lei nº 6.230/1944: “O Presidente da República poderá permitir que companhias 

destinadas à exploração da mineração tenham seu capital constituído em metade por ações ao 
portador, desde quer a outra metade o seja por ações nominativas, cuja propriedade só poderá 
caber a pessoas físicas brasileiras”. BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Decreto nº. 6.230 
de 29 de janeiro de 1944. 
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direito de preferência para explorar os recursos minerais seria concedido ao 

superficiário. Tal ressalva foi insculpida pelo comando do § 1º do artigo 153 da referida 

Carta23, a qual assegurou ao proprietário do solo a preferência pela exploração, 

observando-se, apenas e tão somente, a natureza da mina ou jazida. 

 

Já na Constituição Federal de 1967, modificada pela Emenda Constitucional 

de 1969, ao trazer novos elementos para a interpretação do período dos governos 

militares, que se instaurou no país em março de 1964, alterou-se o sistema em 

comento em parte, vez que cuidou de fortalecer a presença do Estado na regulação 

do setor minerário e, para tanto, retirou do proprietário do solo a preferência para a 

exploração e aproveitamento das jazidas. Por outro lado, foi concedida ao proprietário 

do solo a participação no resultado da lavra24, instaurando-se aí a regra da prioridade, 

segundo a qual, tem direito no aproveitamento do minério aquele que requerer perante 

o órgão competente em primeiro lugar. 

 

No mesmo ano da aprovação da referida Carta Constitucional, mais 

precisamente em 15 de março de 1967, foi aprovado o atual Código de Mineração, 

Decreto-lei nº. 227, onde em seu artigo 11, “a”, insculpiu-se a regra da prioridade para 

o aproveitamento do recursos minerais25. Anteriormente a regra da prioridade, vigia 

no Código de Minas de 1940, Decreto-lei nº 1.985 de 29 de março de 1940. No 

entanto, a prioridade estava condicionada ao atendimento de todas as exigências no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Expirado o prazo, o proprietário do solo se investia no 

direito de preferência, que vigia na época26.  

                                                
23  § 1º. do artigo 153 da Constituição de 1946: “As autorizações ou concessões serão conferidas 

exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no país, assegurada ao proprietário do 
solo a preferência para a exploração. Os direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às 
minas e jazidas, serão regulados de acordo com a natureza delas”. 

24  O § 2º. do artigo 161 da Constituição Federal de 1967 dispõe que:  “é assegurada ao proprietário 
do solo a participação nos resultados, da lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir 
monopólio da União, a lei regulará a forma da indenização. 

25  O artigo 11 do Decreto-lei 227/1967, no sua alínea “a” expressa que “o direito de prioridade à 
obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença, atribuído ao interessado cujo 
requerimento tenha por objeto área considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da 
protocolização do pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M), atendidos os 
demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código; e (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 
1976)”. 

26  O Decreto Lei nº 1.985 de 29 de março de 1940, em seu artigo 27 dispunha que “o pedido de 
autorização de pesquisa assegura a prioridade para a sua obtenção, pelo prazo de sessenta dias. 
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Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 trouxe inovações à regulação 

do setor ao restringir aos brasileiros e às empresas brasileiras com capital nacional o 

direito de explorar os recursos minerais, e ao mesmo tempo, possibilitou ao investidor 

estrangeiro a possibilidade da participação na atividade de mineração, concedendo 

ao mesmo o direito de participar no capital das empresas brasileiras de mineração27. 

 

Tal inovação não perdurou por muito tempo, já que a Emenda Constitucional 

nº. 6 de 15 de agosto de 1995 cuidou de revogar o artigo 171 e deu nova redação ao 

artigo 176, extinguindo o conceito de empresa brasileira de capital nacional28. Quinze 

meses após a aprovação da referida Emenda Constitucional, foi aprovada a Lei 

Federal nº. 9.314, a qual trouxe mudanças no que diz respeito às regras de 

competência para a outorga de títulos de autorização, respeitando o sistema em 

comento, o qual está hoje amparado pelo comando do artigo 176 da Constituição 

Federal de 1988. 

 

Apesar de o sistema de concessão ter sido instituído com o advento da 

Constituição Federal de 1934, pode-se considerar que lá nasceu o embrião da 

estrutura regulatória do setor de mineração no Brasil, nos moldes que hoje 

conhecemos. 

 
Por intermédio do referencial histórico apresentado no Quadro 1 a seguir, é 

possível analisar a evolução legislativa do setor de mineração no Brasil desde o 

descobrimento até a atualidade.  

                                                
Findo esse prazo, se não tiver sido instruído satisfatoriamente, nenhum direito terá adquirido com 
ele o interessado”. 

27  O inciso II do artigo 171 da Constituição Federal de 1988, em sua redação original, dispunha que 
empresa a empresa de capital nacional é a empresa “cujo controle efetivo esteja em caráter 
permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no 
País, entendendo-se como controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital social 
votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades”. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

28  O § 1º do artigo 176 da Constituição Federal de 1988, com nova redação dada pela Emenda 
Constitucional no. 6 de 15 de março de 1995 expressa que: “a pesquisa e a lavra de recursos 
minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão 
ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros 
ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na 
forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 
em faixa de fronteira ou terras indígenas". 
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Quadro 1 – Referencial Histórico da Mineração no Brasil 

Ano Evento 

1500-1700 Brasil colônia. Exploração de Ouro, Ferro e Diamantes.  
Em 1603 houve a primeira referência à legislação mineral no Brasil.  
Incentivava-se o desbravamento, pelos bandeirantes, para descoberta de jazidas de 
ouro.  
Registrou-se a descoberta de ouro em abundância, na região das Minas de Ouro, 
atualmente Estado de Minas Gerais. 

 
1700-1800 Intensificação das descobertas e extração de ouro.  

Adoção do quinto do ouro, sistema de tributação previsto na legislação de 1603. Em 
1702, descoberto ouro em Jacobina, Bahia, além de diversas jazidas em Minas Gerais.  
Descobertos diamantes em Minas Gerais e na Bahia.  
A coroa portuguesa adotou medidas drásticas para controle, exigindo cotas de 
tributação mínima e a "derrama" (cobrança violenta de impostos).  Em 1789, surge o 
movimento da Inconfidência Mineira. 

1800-1822 Elaborado um conjunto de medidas no Governo de D. João VI, em que se pretendia 
recuperar a economia mineral brasileira.  
Em 1808, ocorreu a transferência da Corte portuguesa para o Brasil. 
Registrou-se as primeiras descobertas e explorações de carvão no sul do Brasil. 
Criação das primeiras fábricas, empreendimentos e companhias de mineração. 
Descoberto manganês em Nazaré, na Bahia. 
Em 1822 foi proclamada a Independência do Brasil. 

1822-1889 Uma nova Constituição foi introduzida, contendo as primeiras noções de direito de 
pesquisa e lavra de jazidas minerais. 
Fornecida a primeira concessão de pesquisa de petróleo no Brasil.  
Foram obtidas as primeiras concessões para exploração de ferro, chumbo, carvão e 
outros minerais na Bahia, nas regiões de Ilhéus, de Iporanga e da Chapada 
Diamantina. Primeiras investigações de registros fósseis. 
Criada, em 1874, a Associação Brasileira de Mineração.  
Em 1875 foi criada a Comissão Geológica do Império, extinta em 1877. 
Descobertas de ferro, ouro e manganês.  
Surgimento de diversas companhias de mineração e crescimento da atividade de 
mineração. 
Em 1889, foi proclamada a República. 

1891 Promulgada a Constituição republicana, que vinculava a propriedade do subsolo a do 
solo. 

1907 Criado e instalado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. 

1930 Criada a Companhia Petróleos do Brasil. 

1931 O Presidente Getúlio Vargas defendeu a necessidade de se nacionalizarem as 
reservas minerais do Brasil.  
Decretos suspenderam a alienação ou oneração de qualquer jazida mineral. 
Estabelecida pelo Governo Federal lei de proteção à indústria carbonífera. 
 

1934 A nova Constituição separa as propriedades do solo e do subsolo.  
O Decreto nº 23.979, de 08 de março, cria o Departamento Nacional da Produção 
Mineral – DNPM.  
 

1937 Pela Constituição outorgada no Estado Novo, o aproveitamento de jazidas minerais 
passou a ser autorizado somente a brasileiros ou empresas constituídas por 
brasileiros. 
 

1938 Criado o Conselho Nacional do Petróleo – CNP.  
Até então, era livre a iniciativa de pesquisa e exploração de petróleo e gás natural.  
Ocorreu a nacionalização do refino de petróleo e a regulação da importação e do 
transporte. 
 

Continua... 
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Ano Evento 

...continuação 

1940 A cobrança de um imposto único sobre minerais no Brasil, de competência da União, 
teve início com a Lei Constitucional nº 4, de 19 de junho, que instituiu a cobrança 
desse tributo sobre o carvão nacional, os combustíveis e os lubrificantes de qualquer 
origem. 
Decreto-lei nº 1.985, de 29 de março, denominado Código de Minas, define os direitos 
sobre as jazidas e minas, estabelece o regime do seu aproveitamento e regula a 
intervenção do Estado na indústria de mineração, bem como a fiscalização das 
empresas que utilizam matéria prima mineral. 

1941 Criada a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. 

1942 Criada a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD. 

1946 A nova ordem constitucional reabriu a mineração à participação do capital estrangeiro. 
A tributação única foi estendida para todos os minerais do País pela Constituição de 
1946. 

1960 Criado o Ministério das Minas e Energia e o DNPM foi incorporado à estrutura do novo 
Ministério. 

1964 Aprovada a Lei nº 4.425 estabelecendo regime de tributação única para os minerais – 
Imposto Único sobre Mineral – IUM. 

1967 Descoberto minério de ferro na Serra dos Carajás.  
O Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro, denominado de Código da Mineração, regula 
os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, 
encontradas na superfície ou no interior da terra formando os recursos minerais do 
País; o regime de seu aproveitamento; e a fiscalização pelo Governo Federal, da 
pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral (Dá nova redação ao 
Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940, Código de Minas). O monopólio sobre 
a pesquisa e a lavra de petróleo passa a ser exigência constitucional. 

1969 Criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. 

1970 Iniciada a implantação do Projeto RADAM, um dos mais importantes projetos de 
cartografia geológica e de recursos naturais na região amazônica. 

1978 Criado Regime especial para exploração e o aproveitamento das substâncias minerais 
– Regime de Licenciamento, pela Lei nº 6.567, de 24 de setembro. 

1981 Instituída a Lei Federal nº 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente. 
Em seu artigo 9º a PNMA define, dentre outros instrumentos, a avaliação de impactos 
ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, o Cadastro 
Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais e os instrumentos econômicos, como concessão florestal, 
servidão ambiental, seguro ambiental dentre outros. 

1986 Promulgada a Resolução CONAMA nº 001 que dispõe sobre critérios básicos e 
diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. 

1988 A Constituição, promulgada em 5 de outubro, restabeleceu, em parte, as restrições à 
participação estrangeira na exploração e aproveitamento de recursos minerais.  
Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, havia a incidência do Imposto 
Único sobre Mineral – IUM. O IUM incidia uma só vez sobre uma das seguintes 
operações: extração, tratamento, circulação, distribuição, exportação ou consumo de 
substâncias minerais do País. Seu campo de incidência cessava quando houvesse 
modificação essencial na identidade das substâncias minerais processadas.  
A Constituição de 1988 extinguiu o IUM e instituiu o pagamento de uma compensação 
financeira pela exploração dos recursos minerais. 
Em relação à questão ambiental, dois artigos possuem destaque importante na Carta 
Magna: 
... 

Continua... 
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Ano Evento 

...continuação 

1988 ... 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...]  
VI - Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003).  
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

[...] § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

1989 A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro, definiu que a Compensação Financeira pela 
Exploração dos Recursos Minerais – CFEM, para fins de aproveitamento econômico, 
seria de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da 
venda do produto mineral.  
Criado o regime de permissão de lavra garimpeira, pela Lei nº 7.805, de 18 de julho 
de 1989. 

1990 Reforma administrativa extingue o Ministério das Minas e Energia e suas atividades 
são incluídas no recém-criado Ministério da Infraestrutura. 
A Lei nº 8.001, de 13 de março, define os percentuais da distribuição da compensação 
financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

1992 A Medida Provisória nº 302 extingui o Ministério da Infraestrutura e recria o Ministério 
de Minas e Energia – MME. O DNPM é incorporado à estrutura do MME e instituído 
como autarquia por meio do Decreto nº 1.324. 

1994 A Lei nº 8.876, de 2 de maio, autoriza o Poder Executivo a instituir como Autarquia o 
DNPM.  
O Decreto nº 1.324, de 2 de dezembro, institui como autarquia o DNPM e aprova sua 
estrutura regimental.  
A CPRM é transformada em empresa pública, pela Lei nº 8.970, de 28 de dezembro. 

1995 Emenda constitucional suprime os impedimentos ao capital externo na pesquisa e 
lavra de bens minerais.  
Emenda Constitucional permitiu a contratação de empresas públicas ou privadas na 
exploração, comércio e transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, 
o que abrandou o monopólio da União no setor.  

1997 Instituída a Resolução CONAMA nº 237, que regulamenta os aspectos de 
licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

1999 Instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, por intermédio da Lei Federal nº 
9.795, incluindo a incumbência, dentre outros atores sociais, “às empresas, entidades 
de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à 
capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no 
meio ambiente” (art. 3º - V). 

2004 A Lei nº 11.046, de 27 de dezembro, dispõe sobre a criação de Carreiras e do Plano 
Especial de Cargos do DNPM. 
O Decreto nº 5.267, de 9 de novembro, cria a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral no MME. 

2008 Aprovado o Estatuto do Garimpeiro, pela Lei nº 11.685, de 02 de junho. 

Continua... 
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Ano Evento 

...continuação 

2009 A Lei nº 12.002, de 29 de julho, dispõe sobre a criação de funções comissionadas e 
de cargos em Comissão no DNPM. 

2011 Lançado o Plano Nacional de Mineração 2030 – PNM 2030, um planejamento 
estratégico de longo prazo para o setor. 
Portaria MME nº 247, de 8 de abril, aprova o Regimento Interno do DNPM, revogando 
as Portarias MME nº 385, de 13 de agosto de 2003 e nº 16 de 5 de setembro de 2004. 

2013 Enviado ao Congresso Nacional Projeto de Lei que dispõe sobre a atividade de 
mineração, a participação no resultado da exploração de recursos minerais 
assegurada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos 
do art. 20, § 1º, da Constituição Federal, cria o Conselho Nacional de Política Mineral 
– CNPM e a Agência Nacional de Mineração – ANM. 

Fonte: Ministério das Minas e Energia (s/d), adaptado pelo autor. 

 

 
1.3. Estrutura Regulatória da Mineração no Brasil 

 
Como mencionado anteriormente, o atual modelo regulatório de concessão foi 

adotado em 1934, após vários outros regimes cuidarem do assunto relacionado ao 

aproveitamento mineral. Anteriormente, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, 

criado em 1920, funcionava como parte integrante do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. Mais tarde, em 1933, foi criada a Diretoria Geral de Produção 

Mineral, ainda vinculada ao Ministério da Agricultura. No mesmo ano, também foi 

criada a Diretoria Geral de Pesquisas Científicas, vinculada ao Ministério da 

Agricultura e subordinada ao serviço Geológico e Mineralógico que, por sua vez, 

estava vinculado ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. 

 

No ano de 1934, por intermédio do Decreto nº 23.979 foi criado o Departamento 

Nacional de Produção Mineral, momento em que, pelo mesmo decreto, foi extinta a 

Diretoria Geral de Pesquisas Científicas. 

 

Tempos depois, por intermédio da Lei nº 3.782 de 22/07/1960, foi criado o 

Ministério das Minas e Energia – MME e, em 1969, foi criada a empresa pública 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, ficando vinculada ao referido 

ministério, que mais tarde, em 1990, foi extinto para dar lugar ao Ministério da 

Infraestrutura, o qual foi extinto em 1992 quando, por intermédio da Lei nº 8.422, o 

Ministério das Minas e Energias foi criado novamente. 
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Em 1994, por intermédio da Lei nº 8.876, o Executivo foi autorizado a criar a 

autarquia Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, o que foi feito pelo 

Decreto nº 1.324, em dezembro do mesmo ano. A competência de atuação do DNPM 

foi instituída pelo artigo 3º da referida lei29. 

 

Outra mudança ocorreu em 2003, por intermédio da Lei nº 10.683, quando foi 

definido que as áreas de competência do MME seriam as relacionadas aos temas 

geologia, recursos minerais e energéticos, aproveitamento de energia hidráulica, 

mineração e metalurgia, petróleo combustível e energia elétrica e nuclear30.  

 

Em dezembro de 2004, o Decreto nº 5.267, em seu artigo 22, expressa que as 

competências relativas à atividade mineral são de atribuição da Secretaria de 

Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Assim, estão vinculados ao Ministério 

de Minas e Energia, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e a 

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais – CPRM, de forma que a estrutura 

                                                
29  As atribuições do DNPM estão insculpidas no artigo 3° do Decreto nº 1.324/1994 que dispõe: “A 

Autarquia DNPM terá como” finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e do 
aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de 
tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de 
mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código 
de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-
lhe, em especial:  

 I - Promover a outorga, ou propô-la à autoridade competente, quando for o caso, dos títulos 
minerários relativos à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais 
atos referentes à execução da legislação minerária; 

 II - Coordenar, sistematizar e integrar os dados geológicos dos depósitos minerais, promovendo a 
elaboração de textos, cartas e mapas geológicos para divulgação; 

 III - acompanhar, analisar e divulgar o desempenho da economia mineral brasileira e internacional, 
mantendo serviços de estatística da produção e do comércio de bens minerais; 

  IV - Formular e propor diretrizes para a orientação da política mineral; 
 V - Fomentar a produção mineral e estimular o uso racional e eficiente dos recursos minerais; 
 VI - Fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a comercialização dos bens minerais, podendo 

realizar vistorias, autuar infratores e impor as sanções cabíveis, na conformidade do disposto na 
legislação minerária; 

  VII - baixar normas, em caráter suplementar, e exercer fiscalização sobre o controle ambiental, a 
higiene e a segurança das atividades de mineração, atuando em articulação com os demais órgãos 
responsáveis pelo meio ambientes e pela higiene, segurança e saúde ocupacional dos 
trabalhadores; 

  VIII - Implantar e gerenciar bancos de dados para subsidiar as ações de política mineral necessárias 
ao planejamento governamental; 

  IX - Baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais, de que trata o § 1° do Art. 20 da Constituição Federal; 

  X - Fomentar a pequena empresa de mineração; 
 XI - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da garimpagem em forma individual ou 

associativa. 

30  Inciso XVI do artigo 27 da Lei nº 10.683 de 2003. 
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organizacional para outorga de títulos minerários, no âmbito do regime de concessão, 

é do MME, a quem compete outorgar a concessão de lavra, e ao DNPM, compete 

autorizar as demais formas de aproveitamento mineral, ficando a cargo do CPRM o 

mapeamento geológico das riquezas minerais do Brasil. 

 

 

1.4. Princípios que regem o Direito Minerário 

 

No estudo do atual regime de aproveitamento mineral os princípios formam a 

sua estrutura. A sua função primordial é fornecer subsídio para a criação e 

interpretação do regramento específico diretamente aplicável.  

 

Posto isto, entende-se necessário tecer algumas considerações sobre os 

principais princípios que regem este ramo do direito. 

 

 

1.4.1. Princípio da Função socioambiental da propriedade minerária 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o conceito de propriedade e 

sua função social passaram a ser indissociáveis. Cuidou ainda de inserir o direito de 

propriedade entre os direitos e garantias individuais fundamentais e também a sua 

função social31. Ao tratar da ordem econômica, estatui os seus princípios, destacando 

a propriedade privada e a sua função social32, sem deixar de considerar a defesa do 

meio ambiente como o princípio que tem o condão de agregar valor à fusão33. 

 

A carta constitucional cuidou também de outras situações em que o princípio 

da propriedade e de sua função social devem ser considerados, tais como, a 

                                                
31  CF/88 - art. 5º, inciso XXII e XXIII  

32  CF/88 – art. 170, inciso II e III 

33  CF/88 – art. 170, inciso VI 
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instituição de impostos34, a política de desenvolvimento urbano35, e a desapropriação 

para fins de reforma agrária36. 

 

Pelos dispositivos antes descritos nota-se que foi agregado ao direito de 

propriedade, o dever jurídico de agir sempre em defesa dos interesse coletivo. Em 

outras palavras, o direito subjetivo do proprietário privado foi submetido ao interesse 

comum, agregando-lhe o dever da observância de uma função social, voltada ao 

interesse coletivo. 

 

Lançadas essas premissas, observa-se que a propriedade não pode ser vista 

como um instituto único, muito pelo contrário, ela deve ser considerada em termos de 

multiplicidade dominial que sofre variações conforme a natureza do bem e sua 

destinação econômica e social. A noção pluralista do direito de propriedade implica 

no surgimento de diferentes estatutos proprietários, estruturando a particularidade 

proprietária em diversas situações37. Neste contexto é que se insere a função social 

da propriedade mineral, onde há o direito dominial ou possessório sobre a 

propriedade, de natureza privada, o direito da União relativo ao minério, de natureza 

pública e o direito de quem o recebeu em concessão, de natureza exploratória. Nota-

se que a função social da propriedade não é absoluta, já que dá lugar a supremacia 

dos interesses coletivos sobre o individual no que diz respeito ao aproveitamento do 

minério que inegavelmente traz a geração de bens e serviços e incrementa a 

economia do país. 

 

Diante da compreensão da multiplicidade dominial exsurge em primeiro lugar 

os direitos da União, seguido pelos demais, na exploração dos recursos minerários, 

sem no entanto, desprezar os direitos sociais, econômicos e ambientais, de forma que 

devem ser respeitadas as comunidades locais afetadas e os municípios impactados, 

o que levará a compreensão da função socioambiental da propriedade minerária38. 

                                                
34  CF/88 – art. 156, inciso I e seu § 1º 

35  CF/88 – art. 182, § 2º, § 4º, incisos I, II e III 

36  CF/88 – art. 184, 185 e 186 

37  TORRES, M.A. 2009 p. 101 

38  FEIGELSON, B. 2014 p. 94 
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Nas lições de Trindade (2009), a exploração mineral torna-se legítima quando 

a sua função social é exercida, não podendo ser obstada enquanto tal condição for 

mantida, situação na qual se consubstancia com a manutenção por parte do Estado 

e do empreendedor mineral da observância da mesma função social39. 

 

 

1.4.2. Princípio da dualidade imobiliária 

 

Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a propriedade dos 

recursos minerais é da União40, o que faz surgir o princípio da dualidade imobiliária, 

ou seja, a superfície e o subsolo pertencem ao proprietário do terreno, mas as 

riquezas minerais são de domínio da União41, e só podem ser explorados mediante 

concessão por ela outorgada.  

 

A atividade minerária está sujeita a diversos conflitos jurídicos, dentre eles 

destaca-se a possibilidade de choque entre o empreendor minerário e as demais 

formas de ocupação do solo, além da dificuldade da compreensão da separação entre 

a propriedade do imóvel e das riquezas minerais do subsolo. Destaca que a separação 

jurídica entre o direito do proprietário do solo e das riquezas minerais se efetiva para 

o efeito de exploração, no momento em que a União transfere ao concessionário o 

direito personalíssimo de explorar, como seu, o minério.  

 

Insere-se ainda neste contexto, o proprietário do imóvel, já que o § 2º do artigo 

176 da Constituição Federal garante-lhe a participação nos resultados dos recursos 

minerais explorados nem sua propriedade. Tem-se que a participação do superficiário, 

passa ser devido em função do encargo que está obrigado a suportar em decorrência 

da atividade minerária realizada em sua propriedade. 

 

Por último, ressalta que os recursos minerais, mesmo que presentes na 

superfície estão sujeitos ao princípio da dualidade imobiliária, de tal sorte que deve 

                                                
39  TRINDADE, A.D.C. 2009 p. 73 

40  CF/88 - artigo 20, incisos IX e X 

41  FRANCO, 2007 p. 40 
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sempre observar a distinção entre a propriedade do minério in natura e a propriedade 

do solo. 

 

 

1.4.3. Princípio da prioridade 

 

No atual regime de exploração mineral vige o princípio da prioridade, que 

consiste na possibilidade de aquele que pretender explorar recursos minerais, deverá 

se manifestar por intermédio de um requerimento junto ao órgão competente. Neste 

regime as áreas, via de regra, estão à disposição de qualquer particular que objetive 

realizar pesquisa em determinado local para a verificação da ocorrência de recursos 

minerais. 

 

A linha de entendimento encontra-se insculpida no artigo 11, letra “a” do Código 

de Mineração, que expressa que tanto para os regimes de autorização, licenciamento 

e concessão, o direito de prioridade será atribuído ao interessado que tenha requerido 

área considerada livre, para a finalidade pretendida, na data da formalização de seu 

pedido junto ao DNPM, desde que atendido os requisitos exigidos42. 

 

A doutrina defende que o princípio da prioridade no nosso ordenamento 

jurídico, em alguns momentos é desvirtuado, dando chance aos especuladores, vez 

que as tentativas de acabarem com as filas para guardar lugar nos protocolos se 

mostraram ineficazes43. Mesmo assim, parte da doutrina entende que o princípio da 

prioridade é essencial para o direito minerário, uma vez que se constitui em uma das 

formas de democratização da exploração minerária, ampliando assim, o acesso de 

interessados em geral às possibilidades da exploração do recurso mineral44. 

 

 

 

 

                                                
42  Artigo 11, letra “a” do Decreto Lei 227/1967 

43  FREIRE, W. 2010, p. 206 

44  TRINDADE, A.D.C. 2009 p. 73 
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1.4.4. Princípio da Supremacia do interesse público 

 

A interpretação da supremacia do interesse público relativo aos recursos 

minerais decorre da interpretação do artigo 20, inciso IX combinado com o artigo 176 

caput da Constituição Federal de 1988, de onde se depreende que para o 

desenvolvimento da atividade minerária, devem ser obedecidos os interesses do 

Estado, independente das expectativas do particular.   

 

Preceitua o § 1º do artigo 176 da Carta constitucional que a pesquisa e a lavra 

de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 

concessão da União, a qual visará o interesse nacional. 

 

 

1.4.5. Princípio da racionalidade 

 

Os recursos minerais, pela sua natureza, são considerados como não 

renováveis, de forma que a sua exploração deve ser feita racionalmente, evitando-se 

o seu esgotamento. No direito minerário, observa-se o princípio da racionalidade por 

intermédio da exigência imposta ao empreendedor de comprovar a viabilidade 

econômica da jazida45, o planejamento para o seu aproveitamento46, além dos planos 

de monitoramento e recuperação ambiental47. 

 

 O Código de mineração, em seu artigo 48 “considera como ambiciosa a lavra 

conduzida sem observância do plano preestabelecido, ou efetuada de modo a 

impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida”.  

 

 

 

 

 

                                                
45  Inciso VI do artigo 38 do Decreto Lei 227/1967 

46  Artigo 39 e incisos do Decreto Lei 227/1967 

47  Decreto Federal nº 97.632/1989 
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1.4.6. Princípio da propriedade privada dos produtos derivados da mineração 

 

É patente a compreensão de que os recursos minerais são de propriedade da 

União por força de dispositivo constitucional, bem como a possibilidade de sua 

exploração se dá a partir da concessão do título minerário. Nesse contexto observa-

se uma transmutação da natureza do bem público, enquanto pertencente a União, 

para natureza privada, uma vez que o bem passa ser explorado por particular, 

transformando-se o produto da exploração em bem privado48.  

 

Diante de tal reflexão é possível compreender que a fonte pública do bem 

mineral após a outorga do título minerário, não se confunde com a natureza privada 

do produto da lavra. Nesse sentido, ensina Werkema e Gandara (2011), entende que 

não há transferência de titularidade do bem por parte da União, mas tão somente uma 

concessão condicionada ao regramento específico para exploração dos recursos: 

 

A União não confere propriedade de seus recursos 
minerais ao titular da concessão, mas este passa a ter um 
direito sobre o produto da lavra destes recursos minerais 
até que estes se esgotem ou até que haja eventual  
descumprimento de obrigações legais. 
 
Fica claro, portanto, o conteúdo econômico da concessão 
da lavra, pois ao receber esta concessão o particular fica 
investido na propriedade, ainda que potencial do produto 
da lavra. Este direito possui valor econômico e deve ser 
incorporado ao patrimônio do particular49.  

 

 

1.5. Bem Mineral e sua proteção 

 

Entende-se por bem mineral, as massas individualizadas de substâncias 

minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra formando os 

recursos minerais do País50. O recurso mineral é por decorrência lógica um bem 

ambiental, e nessa condição deve ser objeto de proteção, como são os demais 

                                                
48  Artigo 83 do Decreto lei 227/1967 

49  WERKEMA, M.S.; GANDARA. L.A., 2011, p. 155-6  

50  Inciso I do art. 3º do Decreto Lei nº 227/1967 
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recursos ambientais, como 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 flora51. 

 

A proteção do bem mineral, enquanto recurso ambiental, encontra amparo nos 

diversos instrumentos trazidos pela Política Nacional de Meio Ambiente, destacando-

se os padrões de qualidade ambiental52, a avaliação de impactos ambientais53, o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras54 e as 

penalidades disciplinares ou compensatórias impostas ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental55, as quais 

visam a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico56. 

 

Adiante teceremos considerações sobre a classificação dos bens, em bem 

público, bem privado e bem difuso, para inserirmos o bem mineral como uma categoria 

de bem ambiental. 

 

 

1.5.1. Classificação dos bens 

 

Ensina Fiorillo (2015), que desde o direito romano, prepondera a divisão dos 

bens em públicos e privados. O Código Civil de 1916, ao tratar do conceito de 

propriedade também considerou essa divisão57.  

 

Para Cretella Junior (2012), a definição de bem não está presente no nosso 

Código Civil, ao contrário do que se observa em outros países, como no caso da Itália, 

que estabelece como bem as coisas que possam formar o objeto do direito, no caso 

                                                
51  Inciso V do artigo 3º da Lei Federal nº 6.938/1981 

52  Inciso I do artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981 

53  Inciso III do artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981 

54  Inciso IV do artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981 

55  Inciso IX do artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981 

56  Inciso I do artigo 4º da Lei Federal nº 6.938/1981 

57  FIORILLO, C.P.A., 2015 p. 190 
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da Espanha que faz afirmação de que bem são todas as coisas que possam ser objeto 

de apropriação, sejam eles móveis ou imóveis. O autor salienta ainda que em 

Portugal, o bem é considerado como sendo tudo aquilo que pode ser objeto de 

relações jurídicas58.  

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, surgiu uma nova categoria de 

bem, o difuso, com objetivo de orientar um novo subsistema jurídico alinhado às 

necessidades da sociedade moderna dentro de um contexto, onde os interesses 

metaindividuais passam a ser considerados59. A seguir teceremos considerações 

sobre a categoria de bem público, privado, bem difuso e bem ambiental. 

 

 

1.5.1.1. Bem público 

 

A doutrina permeia por um campo vasto de conceitos e classificações para 

trazer a melhor compreensão de bem público. Convém, para os efeitos do presente 

estudo, tecer considerações básicas sobre o tema, iniciando-se pelo entendimento de 

Gasparini (2003), que salienta que a expressão bem público pode ser entendida em 

duplo sentido, ora designando o bem com valor material, ora imaterial, e que os dois 

sentidos podem ser empregados como objetos de direito relativamente ao seu 

proprietário, no caso, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Ressalta 

o autor que ambas as expressões podem ser entendidas ainda de acordo com 

usuário. O autor conceitua bem público, como sendo todas as coisas materiais ou 

imateriais pertencentes ou não às pessoas jurídicas de Direito Público e as 

pertencentes a terceiros quando vinculadas à prestação de serviço público60. 

 

Para Meirelles (1999), bem público são todas as coisas, corpóreas ou 

incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que 

pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas e paraestatais61. 

                                                
58  CRETELLA JUNIOR, J. 2012 p. 102 

59  FIORILLO, C.P.A., 2015 p. 190 

60  GASPARINI, D., 2003, p. 682 

61  MEIRELLES, H. L., 1999, p. 459 
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Os ensinamentos de Diniz (1998), no tocante a conceituação de bem público, 

é no sentido de que é aquele que “tem por titular do seu domínio uma pessoa jurídica 

de direito público interno, podendo ser federal, se pertencente a União, estadual, se 

do Estado, ou municipal, se do Município”62. 

 

Da conjugação dessas afirmativas, entende-se como bem público todos as  

coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e 

ações, que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas e 

paraestatais, bem como aqueles pertencentes a particulares, mas que, juridicamente 

estão vinculados à prestação de serviços públicos, compõem o conceito de bens 

públicos.  

 

Por outro lado, diversas são as classificações de bem público trazidas pela 

doutrina, como bem citadas por Gasparini, a saber: quanto a natureza: bens móveis 

e imóveis; quanto ao proprietário: federal, estadual, distrital, municipal, autárquico ou 

fundacional público63. 

 

A Carta constitucional de 1988 define bem público da União no artigo 20, e dos 

Estados no artigo 26. No entender de Martins (2001), a Constituição deixou de definir 

quais os bens dos Municípios, pelo fato de que somente estes, é que possuem espaço 

geográfico próprio, já que os demais bens, listados nos artigos citados, não possuem 

especificação64. 

 

O Código civil de 2002, em seu artigo 99 adotou o modelo segundo o qual 

considera às suas destinações, em bens de uso comum do povo ( tais como rios, 

mares, estradas, ruas e praças), bens de uso especial ( edifícios ou terrenos 

destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial 

ou municipal, inclusive os de suas autarquias) e bens dominicais (que constituem o 

patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 

                                                
62  DINIZ, M. H., 1998, p. 394 

63  GASPARINI, D., 2003, p. 683 

64  MARTINS, I. G. Apud COSTA, 2001, p. 266 
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real, de cada uma dessas entidades), como já o fazia o no artigo 66 do diploma civil 

anterior. 

 

 

1.5.1.2. Bem privado 

 

Diferentemente do bem público, o bem privado pode ser conceituado como 

sendo tudo aquilo que pertence a uma pessoa física ou jurídica, desde que esta 

pessoa não seja ou esteja vinculada a órgão ou instituição do Estado. Tais bens, 

segundo Diniz (2009), são as coisas materiais que possuem valor econômico e que 

podem ser objeto de relação jurídica como coisas úteis e suscetíveis de apropriação, 

excluindo-se coisas como “a luz solar, o ar atmosférico, o água do mar, etc.”. Nesse 

sentido, a autora destaca que o meio ambiente não integra o patrimônio particular de 

qualquer pessoa física ou jurídica, uma vez que ele bem de uso comum do povo65. 

 

Os ensinamentos da autora, segue o entendimento e que o bem particular é 

aquele que é “pertencente a pessoa natural ou a pessoa jurídica de direito privado66”. 

Para Fiorillo (2015), tanto na definição de bem público, como particular, estão 

claramente vinculadas ao conceito de propriedade, estatuído no Código Civil de 1916. 

O autor salienta ainda que com o advento da Constituição Federal de 1998, a 

dicotomia expressa no código citado foi alterada para atender os anseios da 

sociedade do século XXI, que na visão do autor, tem como pressupostos a 

necessidade da tutela de direitos e interesses adaptados as necessidades dos 

indivíduos, principalmente as metaindividuais67. 

 

 

1.5.1.3. Bem Difuso 

 

O advento da Lei Federal nº 8.078 de 1990, que nasceu vinculada aos direitos 

das relações de consumo, alinhada à orientação da nova Carta constitucional de 1988, 

                                                
65  DINIZ, M.H., 2009, p. 723 

66  DINIZ, M.H., 1998, p. 394 

67  FIORILLO, C.A.P., 2015, p. 190 



42 

 

cria a estrutura infraconstitucional que dá ensejo a natureza jurídica de uma nova 

categoria de bem, além do público e privado, que é o bem difuso. 

 

Tal categoria de bem foi criada no plano Constitucional de 1988, onde no inciso 

III do artigo 129, traz não só a sua tutela jurídica, como a definição legal, tornando 

possível uma nova visão para o intérprete do direito positivo. 

 

O artigo 81, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 8.078 de 1990 traz a ótica 

normativa da existência de um bem de natureza transindividual, tendo como titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas entre si por circunstâncias de fato. Sendo pois, no 

ensinamento de Diniz (1998), “indivisível, não pode ser fracionado por sua natureza, 

por determinação de lei ou por vontade das partes”68. 

 

Fiorillo (2015) destaca que é importante frisar que no texto constitucional vigora 

dispositivos modernos, cujo objeto é o interesse difuso, tais como:  

 

o princípio de que todos são iguais perante a lei; o direito 
à vida digna, o direito às cidades, o uso da propriedade 
adaptado à função social; a higiene e a segurança do 
trabalho; a educação, o incentivo à pesquisa e ao ensino 
científico e o amparo a cultura; a saúde; o meio ambiente 
natural; o consumidor, entre tantos outros. Salienta o autor 
que tais normas se revestem da característica de direito 
transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato (FIORILLO, 2015, p. 191).  

 

Entende-se que dentre os bens difusos, desponta como de significativa 

importância, o bem ambiental, tendo em vista estar inserido no seu conceito a ideia 

de ser um recurso necessário para a sobrevivência da própria humanidade. Nas lições 

de Fiorillo (2015), e de grande parte da doutrina nacional, o bem ambiental é, portanto:  

 

um bem que tem como característica constitucional mais 
relevante ser ESSENCIAL À SADIA QUALIDADE DE 
VIDA, sendo ontologicamente de uso comum do povo, 
podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro 
dos limites constitucionais (FIORILLO, 2015, p. 192). 

 

                                                
68  DINIZ, M. H. 1998, p. 393 
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Denota-se que a vida saudável, no contexto empregado pelo autor, decorre da 

dignidade da pessoa humana, que é um dos principais fundamentos democráticos da 

Constituição Federal de 1988.   

 

 

1.5.1.4. Bem Ambiental 

 

Entende-se que o bem ambiental difuso por natureza e indispensável para 

garantir a sobrevivência da humanidade no planeta, conjuga-se pela somatória de 

dois aspectos, nos ensinamentos de Fiorillo (2015) – “bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida”69, que é a estrutura constitucional para o 

entendimento do bem ambiental. 

 

Para os objetivos do presente estudo, se faz necessário uma análise do  artigo 

20, inciso X da Constituição Federal, que expressa ser os recursos minerais, inclusive 

os do subsolo, bens da União. Sabe-se que a interpretação da constituição deve ser 

sistemática e não pontual, dessa forma conjuga-se a interpretação do dispositivo 

citado, com o artigo 225, caput, do mesma Carta constitucional. Inicialmente, denota-

se ser inegável que os recursos minerais pertencem ao domínio da União, mas os 

recursos minerais não se confundem com os recursos ambientais minerais, já que 

estes, nos ensinamentos de Remédio Junior (2013), quando destinados à exploração, 

“deve haver uma distinção da forma que se garanta o atendimento de sua função 

ambiental”70.   

 

Na trilha do pensamento do mesmo autor, denota-se que está implícito no 

ordenamento jurídico a possibilidade da exploração do recurso ambiental mineral, 

desde que observadas as regras de proteção do bem ambiental, para que a função 

socioambiental seja alcançada, assim o autor preleciona: 

 

... o bem ambiental é a célula do corpo do direito ambiental 
e o princípio do desenvolvimento sustentável deve moldar 
o seu esqueleto. Os bens ambientais minerais geram a 
consequência jurídica de sua utilização na materialização 

                                                
69  FIORILLO, C.A.P., 2015, p. 195 

70  REMÉDIO JUNIOR, J. A. 2013, p. 99 
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dos recursos ambientais minerais estarem condicionados 
a mantença de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e sadia qualidade de vida (REMÉDIO JUNIOR, 
2013, p. 102). 
 
 

Nesse sentido, conclui-se que apesar dos recursos ambientais minerais serem 

objeto de exploração, conforme comandos previstos na Constituição e procedimentos 

previstos no regramento específico, a verdade é que a exploração deve ser realizada 

de modo a garantir a preservação do meio ambiente.  
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CAPÍTULO II - REGIMES DE APROVEITAMENTO MINERAL 
 

2.1.  Considerações Iniciais 

 

Tem-se que os recursos minerais, por princípio constitucional, são elementos 

distintos do solo, e pertencem à União71. Nesse sentido, Nery Júnior, (2009 p. 20), ao 

discorrer sobre propriedade do solo e propriedade mineral, ressalta que no sistema 

de direito constitucional positivo vigente no Brasil, a propriedade mineral, para o efeito 

de exploração econômica e/ou aproveitamento industrial é titularidade da União 

Federal, a qual para viabilizar a exploração de tais recursos estabeleceu um 

regramento específico, cujos procedimentos são processados e fiscalizados por 

intermédio do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral.  

 

O interessado que pretender adquirir o direito da exploração do minério deverá 

requerê-lo junto ao DNPM, órgão responsável por instruir os processos e fiscalizar o 

cumprimento das exigências contidas nas leis e nas suas portarias. Caso haja 

controvérsia entre partes interessadas, o órgão valer-se-á do critério temporal, ou 

seja, constituirá o direito em favor daquele que tiver requerido em primeiro lugar. O 

requerimento será instruído junto ao DNPM e, se cumprida às exigências legais, será 

concedido o direito de exploração do recurso mineral.  

 

A regra da prioridade é a que está em vigência no nosso sistema normativo, 

prevista na alínea “a” do artigo 11 do Decreto-lei nº 227 de 196772. Segundo essa 

regra - que segue o critério temporal para atribuição de direitos para exploração do 

minério - aquele que protocolar o pedido em primeiro lugar junto ao DNPM73, além de 

cumprir a regra, deverá ainda preencher os requisitos legais74. Não serão admitidos, 

                                                
71   Artigo 176 da Constituição Federal . 

72  A alínea “a” do artigo 11 do Decreto-lei nº 227/1967, expressa que “o direito de prioridade à obtenção 
da autorização de pesquisa ou de registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento 
tenha por objeto área considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do 
pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), atendidos os demais requisitos 
cabíveis, estabelecidos neste Código; e (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976)”. 

73  DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral - criado pelo Decreto 23.979/1934. 

74  O interessado preencherá um formulário eletrônico, o qual vale como uma pré-requerimento, o que 
não confere o direito de prioridade, como disposto no artigo 2º. da Portaria nº 268/2005 do DNPM. 
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pelo DNPM, requerimentos de autorização de pesquisa ou qualquer outro registro 

enviado pelos correios75. 

 

Tendo em vista a diversidade de recursos minerais, o grau de dificuldade de 

seu aproveitamento, a necessidade do produto, além dos aspectos de caráter social 

e ambiental, foram disponibilizadas, no Brasil, modalidades de regimes de 

aproveitamento dos recursos, tais como: I – regime de concessão, quando depender 

de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia; II - regime de 

autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor Geral 

do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; III - regime de 

licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos 

administrativos locais sendo obrigatório o registro da licença no Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM; IV - regime de permissão de lavra garimpeira, 

quando depender de portaria de permissão do Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM;  V - regime de extração, exceção à regra do 

critério temporal, já que o minério somente poderá ser aproveitado exclusivamente 

pelos órgãos da administração direta ou autárquica da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para extração de minérios de emprego imediato na 

construção civil76; e por fim, VI - regime de monopolização, quando, em virtude de lei 

especial, depender de execução direta ou indireta do Governo Federal77. 

 

 Tem-se que a as minas são classificadas em duas categorias para a finalidade 

do direito de lavra78, mina manifestada e mina concedida, sendo que a primeira está 

sujeita ao regime de aproveitamento anteriormente vigente no Brasil, segundo o qual 

o proprietário do solo é dono do subsolo, e a substância mineral é considerada 

acessória da superfície (SERRA e ESTEVES, 2012 p. 59). Tem-se que a mina 

manifestada, embora seja uma observância ao direito adquirido no sistema de 

acessão, a verdade é que o titular do direito está sujeito às mesmas condições  de 

                                                
75  Portaria 143/1982 do DNPM. 

76  Parágrafo único do artigo 2º. do Decreto Lei 227/1967. 

77  Incisos I a V do artigo 2º. do Decreto Lei nº 227/1967. 

78  Artigo 6º do Decreto Lei nº 227/1967 
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lavra, tributação e fiscalização aplicáveis às segundas79, nas quais o direito de lavra 

é obtido por intermédio de concessão expedida pelo Poder Público. 

 

A atividade minerária, por suas características técnicas, traz em seu arcabouço 

termos que, embora esculpidos no regramento específico - Código de Mineração 

(Decreto lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967), seu respectivo regulamento (Decreto 

nº 62.934, de 2 de julho de 1968) e demais normas técnicas e legais envolvidas - são 

aqui apresentados para melhor compreensão da temática abordada. 

 

Assim, minério é compreendido como um mineral ou uma associação de 

minerais (rochas) que podem ser explorados economicamente. Um mineral pode, 

durante uma certa época e em função de circunstâncias culturais, tornar-se 

um minério, podendo em seguida, desde que substituído por outros produtos naturais 

ou sintéticos, perder a sua importância econômica e voltar a ser um simples mineral80. 

A mina constitui-se na jazida (toda massa individualizada de substância mineral ou 

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

econômico) em lavra, ainda que suspensa81. E finalmente, mineração, de acordo com 

a classificação internacional adotada pela ONU82, é definida como sendo a extração, 

elaboração e o beneficiamento de materiais que se encontram em estado sólido, 

líquido ou gasoso (carvão, petróleo e gás natural, por exemplo), incluindo-se as minas 

subterrâneas e de superfície, pedreiras e poços, bem como as atividades 

complementares que incluem a preparação e o beneficiamento dos minérios para que 

estes se tornem comercializáveis. 

 

 A seguir serão demonstradas as peculiaridades de cada regime de 

aproveitamento estatuído no artigo 2º, inciso I a V e parágrafo único do Código de 

Mineração na ordem de sua execução.  

 

 

                                                
79  Parágrafo único do artigo 6º. do Decreto Lei 227/1967. 

80  BRANCO, P. M. Dicionário de mineralogia. sd. 

81  Ibid. 

82  Ibid. 

http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Mineral.htm
http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Rocha.htm
http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Mineral.htm
http://www.dnpm-pe.gov.br/Detalhes/Mineral.htm
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2.2. Regime de Autorização de Pesquisa 

 
2.2.1. Objeto 

 
Tem-se que a autorização de pesquisa mineral encontra respaldo legal no 

inciso II do artigo 2º do Código de Mineração. O seu objetivo é realizar os trabalhos 

necessários para a definição da jazida, bem como a sua avaliação e a determinação 

do seu aproveitamento econômico83. A pesquisa mineral se reveste de diversos 

trabalhos, os quais são realizados no campo e em laboratório com o objetivo de definir 

a jazida84, a qual resultará da interpretação dos resultados obtidos85, assim como a 

sua exequibilidade, que se consubstanciará na análise prévia dos custos de produção, 

do escoamento do minério e as necessidades de mercado86. 

 

 

2.2.2. Do requerimento 

 
O requerimento de pesquisa poderá ser solicitado por brasileiros, pessoa 

natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas87, deve ser elaborado por 

engenheiro de minas ou geólogo88, e endereçado ao Diretor Geral do DNPM, 

mediante protocolo. O requerimento deve estar acompanhado dos elementos de 

instrução89, dentre eles, destaca-se a qualificação do requerente, designação das 

                                                
83  O artigo 14 “caput” do Decreto-Lei n. 227/1967, expressa que “Entende-se por pesquisa mineral a 

execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da 
exequibilidade do seu aproveitamento econômico”. 

84  O § 1º do artigo 14 do Decreto-Lei n. 227/1967 expressa que para a definição da jazida será 
necessário o desenvolvimento de trabalhos de campo e de laboratório, quais sejam: levantamentos 
geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, estudos dos afloramentos 
e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e 
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas 
das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos minérios ou das 
substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as especificações do 
mercado ou aproveitamento industrial. 

85  O § 2º do artigo 14 do Decreto-Lei n. 227/1967 expressa que a “definição da jazida resultará da 
coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos nos trabalhos executados, e conduzirá 
a uma medida das reservas e dos teores”. 

86  O § 3º do artigo 14 do Decreto-Lei n. 227/1967 expressa que a “exequibilidade do aproveitamento 
econômico resultará da análise preliminar dos custos da produção, dos fretes e do mercado”. 

87  Artigo 15 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

88  Parágrafo único do artigo 15 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

89  Artigo 16 do Decreto-Lei n. 227/1967. 
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substâncias a pesquisar, memorial descritivo da área acompanhado de planta de 

situação, bem como plano de pesquisa, orçamento e cronograma de execução dos 

trabalhos90. O plano de pesquisa também servirá de base para a avaliação judicial da 

renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do 

solo91. 

 

Caso o requerimento seja instruído com documentos ou dados insuficientes, o 

mesmo será indeferido92, concedendo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a sua 

complementação93. Expirado o prazo sem que o requerente atenda às exigências, o 

pedido será indeferido94. 

 

Além da observância das exigências legais, o requerente deverá observar se a 

área objeto do pedido de autorização para pesquisa está devidamente livre para essa 

finalidade, nos termos do que dispõe o Código de Mineração95. 

 

 

2.2.3. Da concessão do alvará de pesquisa 

 

O empreendedor terá que realizar a pesquisa no prazo de validade descrito na 

autorização que não será inferior a um ano, nem superior a 3 anos, a critério do 

DNPM96, admitida a sua prorrogação em conformidade com critérios estabelecidos 

pelo órgão competente97.  

 

Antes ou após o livre acesso na área de pesquisa, o empreendedor poderá 

ceder e transferir os direitos contidos no Alvará mas, para tanto, é preciso que o 

                                                
90  Incisos I ao VII do artigo 16 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

91  § 2º. do artigo 16 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

92  Artigo 17 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

93  § 1º. do artigo 17 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

94  § 2º. do artigo 17 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

95  Artigo 18 e incisos I a VI do Decreto-Lei n. 227/1967. 

96  Inciso III do Artigo 22 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

97  Letra “a” do inciso III do artigo 22 do Decreto-Lei n. 227/1967. 
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cessionário preencha os mesmos requisitos exigidos ao cedente e só terá validade se 

averbado junto ao DNPM98. 

 

Regras adicionais ainda devem ser observadas, notadamente sobre a não 

interrupção dos trabalhos de pesquisa, alteração do limite espacial, bem como manter 

o DNPM informado sobre o andamento dos trabalhos da pesquisa99.  

 

 

2.2.4. Da imissão da posse  

 

Concedido o Alvará de pesquisa, o requerente poderá ter acesso à área após 

um acordo amigável com o proprietário ou posseiro do solo, pagando uma indenização 

devida por conta dos trabalhos de pesquisa100 e informar ao DNPM até a data da 

transcrição do título de autorização o acordo firmado. A ausência da prova implicará 

que o DNPM oficiará ao Juiz da Comarca para instauração de processo de avaliação 

de renda, danos e prejuízos101. O Juiz da Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instaurará processo de avaliação para apuração dos haveres102. Após a instrução do 

processo, o juiz da comarca fixará as rendas pela ocupação e indenização pelos 

danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa. Observa-

se que cabe recurso da decisão judicial, mas não tem efeito suspensivo, de forma que 

o titular do alvará será intimado no prazo de 8 (oito) dias, para pagamento da 

importância relativa ao valor da renda de dois anos, bem como fixará uma caução 

para pagamento de indenizações103. As despesas judiciais com o processo de 

avaliação da indenização serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa104. 

 

                                                
98 Portaria DG DNPM 199/2006. 

99 Artigo 29 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

100 Art. 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

101 Inciso VI do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

102 Inciso VII do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

103 Incisos IX e XI do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

104 Inciso X do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 
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Realizado os depósitos, o juiz intimará os proprietários ou posseiros para 

permitirem a realização dos trabalhos de pesquisa e, de ofício, oficiará o DNPM e a 

autoridade policial local para garantir a execução dos trabalhos de pesquisa105.  

 

 Ressalta-se que se o prazo de pesquisa for prorrogado o DNPM comunicará 

novamente ao Juiz da Comarca, o qual seguirá o mesmo procedimento, com relação 

aos depósitos relativos ao prazo complementar106. 

 

 Por fim, encerrada as atividades de pesquisa, o titular da autorização e o DNPM 

comunicarão ao Juiz da Comarca para o encerramento da ação judicial relativa ao 

pagamento das indenizações e renda107, ocasião em que a parte que se sentir lesada, 

poderá requerer o que entender de direito ao Juiz108. 

 

 

2.2.5. Do relatório de pesquisa 

 

No final da pesquisa, o empreendedor legalmente registrado no DNPM – o 

requerente originário ou o que recebeu em cessão - deverá apresentar o relatório dos 

trabalhos de pesquisa de forma circunstanciada, relatório este que deverá ser 

submetido ao DNPM no prazo de vigência do alvará. No relatório, obrigatoriamente 

deverá conter estudos geológicos e tecnológicos quantitativos da jazida e 

demonstrativos da exequibilidade técnico econômica da lavra, o qual deverá ser 

elaborado por técnico devidamente habilitado109. A não apresentação do relatório 

ensejará o pagamento de multa110, da qual somente ficará dispensado, caso o titular 

exerça o direito de renúncia à autorização contida no Alvará111.  

 

                                                
105  Inciso XII do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

106  Inciso XIII do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

107  Inciso XVI do artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

108  Artigo 28 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

109  Inciso V do artigo 22, Decreto-Lei n 227/1967. 

110  § 1º. do inciso V do artigo 22, do Decreto-Lei n 227/1967. 

111  Inciso V do artigo 22, Decreto-Lei n 227/1967. 
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O relatório de pesquisa poderá demonstrar a exequibilidade técnico econômica 

da lavra, inexistência de jazida ou a inexequibilidade técnica econômica da lavra 

decorrente de fatores adversos, como inexistência de tecnologia para o 

aproveitamento econômico da substância mineral ou até a ausência de mercado 

consumidor112. 

 

No caso de aprovação do relatório, o titular terá o prazo de 1 (um) ano, a partir 

da publicação do ato no DOU, para requerer a concessão da lavra, ou ceder na forma 

prevista em lei113. O prazo de 1 (um) ano poderá ser prorrogado por igual período, 

desde que o requerido se manifeste antes da finalização do prazo114. 

 

 

2.2.6. Da guia de utilização 

 

Durante a fase da pesquisa, o empreendedor poderá fazer a extração do 

minério e, para tanto, como titular do direito minerário, deverá requerer uma Guia de 

Utilização junto ao DNPM e para viabilizar a análise pelo Órgão, o titular do direito 

deverá comprovar por intermédio de critérios técnicos, ambientais e mercadológicos, 

bem como indicar a quantidade de minério a ser explorado e a sua localização 

espacial. Aceitas as informações pelo DNPM, o mesmo emitirá a Guia de Utilização 

ou indeferirá o pedido, justificando-o.  

 

As situações que dão ensejo ao requerimento de Guia de Utilização são as 

seguintes: I – aferição da viabilidade técnico-econômica da lavra de substâncias 

minerais no mercado nacional e/ou internacional; II – a extração de substâncias 

minerais para análise e ensaios industriais antes da outorga da concessão de lavra; e 

III – a comercialização de substâncias minerais face à necessidade de fornecimento 

continuado da substância, visando garantia de mercado, bem como para custear a 

pesquisa115. 

                                                
112  Artigo 23 e incisos do Decreto-lei n. 227/1967. 

113  Artigo 31 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

114  Parágrafo único do artigo 31 do Decreto-Lei n. 227/1967. 

115  Portaria DNPM nº 144/2007 - Dispõe sobre a regulamentação do § 2º. do art. 22 do Código de 
Mineração, que trata da extração de substâncias minerais antes da outorga de concessão de lavra. 
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A Guia de Utilização poderá ser concedida também para outros tipos de 

minérios, além dos constantes no anexo II da Portaria nº 144/2007 do DNPM, desde 

que comprovada a necessidade de incremento da produção para atendimento do 

mercado116. Além dos requisitos apontados acima para requerimento da Guia de 

Utilização, será necessário comprovar também o pagamento da taxa anual por 

hectare, bem como a licença ambiental para a intervenção na área escolhida117.  

 

O prazo de vigência da referida guia não poderá ser superior ao constante no 

Alvará de Pesquisa ou na Licença Ambiental, prevalecendo a do documento que 

primeiro vencer118. O pedido de prorrogação da Guia de Utilização só será permitido 

se requerido tempestivamente e comprovado por intermédio de relatório parcial dos 

trabalhos de pesquisa já realizados. A referida guia somente perderá a sua eficácia 

para a finalidade da extração de minério119, quando da expedição da outorga da 

concessão da lavra pelo MME.  

 

 

2.3. Regime de Concessão  

 

2.3.1. Do objeto 

 

Encerrados os trabalhos de pesquisa e comprovada a jazida, entra-se na fase 

de concessão de lavra, cujo objetivo é a obtenção da outorga do direito de 

                                                
116  Parágrafo único do artigo 3º da Portaria DNPM nº 144/2007 “A critério da autoridade competente, 

conforme art. 8º poderá ser concedida GU para outras substâncias não relacionadas na Tabela de 
que trata o caput desde artigo, mediante parecer fundamentado, bem como as quantidades 
máximas previstas poderão sofrer acréscimo quando da emissão de novas GU, desde que 
comprovadamente demonstrada à necessidade de incremento da produção para atendimento do 
mercado”. 

117  Art. 9º da portaria DNPM 144/2007 expressa que: A guia somente será emitida se o titular: 
 I - Apresentar todos os documentos de que trata o art. 4º desta Portaria quando do requerimento; 
 II - Estiver com a Taxa Anual por Hectare - TAH devidamente quitada; e 
 II - Apresentar ao DNPM a necessária licença ambiental ou documento equivalente. 

118  O artigo 11 da Portaria DNPM 144/2007 expressa que: “O prazo de validade da GU não poderá ser 
superior à vigência da licença ambiental apresentada ou do Alvará de Pesquisa, quando em vigor, 
prevalecendo o prazo que vier a vencer primeiro”. 

119  Art. 13. da Portaria DNPM 144/2007 expressa que “A outorga da concessão de lavra implica na 
perda da eficácia da GU”. 
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aproveitamento industrial da jazida – compreendendo desde a extração das 

substâncias minerais úteis nela existente até o seu beneficiamento120.  

 

 

2.3.2. Do Requerimento  

 

Para o requerimento da portaria de lavra o titular do direito deverá anexar o 

relatório de pesquisa da jazida, devidamente aprovado pelo DNPM, obtenção de 

licença ambiental de operação expedido pelo órgão competente e as demais 

condições previstas no código de mineração121. O requerimento será recebido por 

intermédio de chancela mecânica e juntado ao processo que autorizou a pesquisa122. 

Caso exsurja a necessidade de cumprimento de exigência, o DNPM concederá o 

prazo de 60 (sessenta) dias, podendo a juízo do Diretor Geral do órgão ser prorrogado 

por igual período mas, se o requerente deixar de atender às exigências formuladas, o 

pedido será indeferido e o requerimento e a área serão declarados disponíveis123. 

 

 Dentre os elementos que formarão a prova124, definidos em lei, destaca-se o 

plano de aproveitamento econômico da jazida, o qual deverá ser condizente com a 

produção, bem como prever suas dimensões para o início dos trabalhos, previsões 

para futuras ampliações e deverá estar acompanhado dos documentos mencionados 

nos incisos I e II e letras “a” a “g” do artigo 39 do Código de Mineração125. O referido 

plano poderá sofrer mudanças para possibilitar melhor aproveitamento ou atender as 

exigências do mercado no tocante a maior escala de produção, que deverá ser 

                                                
120  Artigo 36 do Decreto-Lei nº 227/1967. 

121  Incisos I a VII do artigo 38 do Decreto-Lei nº 227/1967. 

122  Artigo 41 do Decreto-lei n. 227/1967. 

123  Parágrafos 2º., 3º. e 4º. do Decreto-lei n. 227/1967. 

124  O Inciso VI do artigo 38 do Decreto-lei n. 227/1967 expressa que o “plano de aproveitamento 
econômico da jazida, com descrição das instalações de beneficiamento”. 

125  Incisos I e II e letras “a” a “g” do artigo 39 do Decreto-lei n. 227/1967 expressa que: “I - Memorial 
explicativo; II - Projetos ou anteprojetos referentes; a) ao método de mineração a ser adotado, 
fazendo referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção; b) à iluminação, 
ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando se tratar de lavra subterrânea; 
c) ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério; d) às instalações de 
energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar; e) à higiene da mina e dos respectivos 
trabalhos; f) às moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que residem no local da 
mineração; g) às instalações de captação e proteção das fontes, adução, distribuição e utilização 
da água, para as jazidas da Classe VIII”. 
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submetido a nova aprovação126. A lavra terá que ser praticada de acordo com o plano 

aprovado, e a sua inobservância sujeitará o concessionário a sanções que podem ir  

gradativamente da advertência até a caducidade127. 

 

A concessão da lavra somente poderá ser feita à empresa constituída sob as 

leis brasileiras e que tenha a sua sede e administração no país128. 

 

 

2.3.3. Da portaria de lavra 

 

Concedia a Portaria de Lavra, o titular da concessão, no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da publicação no Diário Oficial de União, requererá a imissão na posse, 

pagando taxas e emolumentos.  

 

Caso a lavra seja considerada prejudicial ao bem público ou comprometa 

interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo, a 

concessão da portaria será recusada, cabendo ao pesquisador indenização das 

despesas com os trabalhos de pesquisa129. 

  

2.3.4. Da imissão da posse 

 

A imissão se dará de acordo com o previsto em lei130. Para tanto, os 

concessionários das minas limítrofes, se houver, serão intimados, para que, por si ou 

seus representantes, possam presenciar o ato de demarcação. Na data e horário 

                                                
126 Artigo 51 do Decreto-lei n. 227/1967. 

127 Art. 52 do Decreto-lei n. 227/1967 expressa que: “A lavra, praticada em desacordo com o plano 
aprovado pelo D.N.P.M., sujeita o concessionário a sanções que podem ir gradativamente da 
advertência à caducidade”. 

128 Art. 176 da CF/1988. 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. Inciso I do artigo 38 do Código de Mineração, expressa que a “certidão de registro, no 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, da entidade constituída; (Redação dada pela Lei 
nº 9.314, de 1996)”. 

129 Artigo 42 do Decreto-lei n. 227/1967. 

130 Incisos I e II e § 1º e § 2º do artigo 45 do Decreto-Lei n. 227/1967. 
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fixados, serão delimitados em campo os limites da jazida, com os marcos colocados 

precisamente nos pontos indicados no Decreto de Concessão, onde, na sequência, 

será dada ao concessionário, a Posse da Jazida. 

 

Contra a imissão na posse caberá recurso para o Ministério das Minas e 

Energia no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da imissão, e se provido, anulará 

a imissão na posse131. 

 

 

2.3.5. Dos Deveres do Titular da lavra 

 

O titular do direito ficará obrigado a cumprir com os ditames contidos no Código 

de Mineração132, destacando-se os seguintes deveres, iniciar os trabalhos previstos 

no plano de lavra dentro de 6 (seis) meses, realizando-a em conformidade com as 

diretrizes aprovadas, comunicar ao DNPM o descobrimento de outras substâncias 

minerais, confiar todos os trabalhos ao profissional legalmente habilitado, responder 

pelos danos e prejuízos a terceiros resultantes da lavra, promover a segurança e a 

salubridade no local, evitar o extravio das águas e drenar as que possam resultar em 

danos ou prejuízos aos vizinhos, evitar as diferentes formas de poluição, proteger e 

conservar as fontes de água, não suspender os trabalhos de lavras sem a 

comunicação prévia ao DNPM e, finalmente, apresentar ao DNPM o relatório anual 

de atividades realizadas. 

 

Tem-se que o titular da concessão poderá obter a suspensão temporária da 

lavra ou comunicar a renúncia por intermédio de requerimento dirigido ao MME, 

acompanhado dos trabalhos efetuados e do estado da mina, bem como as 

possibilidades futuras. O MME, ao receber o pedido, encaminhará ao DNPM para a 

elaboração de parecer que poderá concluir pelo acatamento da suspensão ou 

renúncia, ou não aceitá-las, neste caso, sugerirá ao MME medidas que se fizerem 

                                                
131 Artigo 46 e seu parágrafo único do Decreto-Lei n. 227/1967. 

132 Incisos I a XVI do artigo 47 do Decreto-Lei n. 227/1967. 
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necessárias para a continuação dos trabalhos, bem como para a aplicação de 

sanções, se for o caso133.  

 

 

2.3.6. Das modalidades de exploração 

 
a) Grupamento Mineiro 

Várias concessões de lavra pertencentes ao mesmo titular, relativas à mesma 

substância mineral em áreas ou zona mineralizada, a critério do DNPM poderão ser 

reunidas em uma única unidade de mineração sob a denominação de grupamento 

mineiro134, possibilitando a concentração das atividades da lavra em uma ou mais 

concessões agrupadas, desde que a produção seja compatível com a importância 

relativa a todas as jazidas135. 

b) Consórcio de Mineração  

O grupamento também é possível quando se tratar de concessões próximas 

ou vizinhas, abertas e situadas sobre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, 

poderão obter permissão para a formação de um consórcio de mineração com o 

objetivo de incrementar a produtividade da extração136. 

 

 

2.3.7. CEFEM Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

 

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM foi 

instituída com o advento da Constituição de 1988137, sendo o pagamento devido por 

todo aquele que explora recursos minerais, seja pessoa física ou jurídica, exceto no 

caso de lavra garimpeira, onde o devedor passa a ser o primeiro adquirente, e é devida 

aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos da administração da 

                                                
133 Artigo 58 e §§ 1º., 2º. e 3º. do Decreto-Lei n. 227/1967. 

134 Artigo 53 do Decreto-lei n. 227/1967. 

135 Parágrafo único do artigo 53 do Decreto-lei n. 227/1967. 

136 Artigo 86 do Decreto-lei n. 227/1967. 

137 Artigo 20, § 1o., da CF/1988. 
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União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em 

seus respectivos territórios. Cabe ao DNPM administrá-la e, para tanto, poderá baixar 

normas e exercer a fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira138. 

 

Como expresso anteriormente, a compensação financeira será de até 3% (três) 

por cento sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, 

obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua 

transformação industrial139, e é devida por todo aquele que explora o minério para a 

finalidade de aproveitamento econômico, consistindo este, na exploração de recursos 

minerais da jazida, mina, salina ou outro depósito similar.  

 

O fato gerador da compensação pode ocorrer em três momentos, a saber, o 

primeiro se dá com a saída do minério por venda, o segundo se dá com a 

transformação industrial do produto mineral e o terceiro ocorre quando o minério é 

consumido pelo próprio minerador. Tem-se que a sua incidência é calculada com base 

no faturamento líquido, apurado por ocasião da venda do produto mineral. Deve-se 

entender faturamento líquido como o valor da venda, subtraindo-se os tributos federais 

e as despesas com transporte e contratação de seguro140. Por outro lado, quando o 

minério é consumido, transformado ou utilizado pelo próprio minerador, o faturamento 

líquido deve ser apurado deduzindo-se as despesas diretas e indiretas porventura 

ocorridas até o momento da utilização do produto mineral, e as alíquotas variam de 

acordo com a substância mineral.  

 

A compensação deve ser recolhida mensalmente até o último dia do mês 

subsequente ao exercício financeiro em que ocorreu o fato gerador, por intermédio de 

formulário próprio no banco arrecadador, e a distribuição dos recursos se apresenta 

da seguinte forma, 12% para a União, os quais são aplicados no DNPM e no IBAMA, 

23% é destinado para o Estado onde o minério foi extraído e 65% é destinado para 

o(s) município(s) onde o minério foi extraído. Caso a mina ou a jazida abranjam mais 

de um município, o valor será distribuído na proporcionalidade de produção entre 

                                                
138 Inciso IX do artigo 3o da Lei Federal nº 8.876/94. 

139 Artigo 6º da Lei Federal nº 7.990/1989. 

140 Artigo 2º Caput, da Lei Federal nº 8001/1990. 
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ambos. Tem-se que os recursos não poderão ser utilizados para pagamento de dívida 

ou folha de vencimentos dos funcionários da União, dos Estados, Distrito Federal e 

dos Municípios, mas em prol da comunidade local, na forma de melhoria da 

infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação.  

 

 

2.4. Regime de Licenciamento  

 
2.4.1. Do objeto 

 
Trata-se de regime de aproveitamento mineral, também denominado de 

registro de licença municipal, o qual está disciplinado na Lei Federal nº 6.567/1978 e 

pela Portaria DNPM nº 266/2008, o qual tem por objetivo o aproveitamento de 

recursos minerais que serão utilizados na construção civil141, desde que a área não 

exceda a 50 (cinquenta) hectares142 e que a jazida não esteja localizada em imóvel 

pertencente à pessoa jurídica de direito público. 

 

Por este regime é facultado exclusivamente ao titular da propriedade do solo 

ou terceiro com sua expressa autorização143. 

 

 

2.4.2. Do requerimento, da concessão e da vigência 

 
No requerimento do registro da licença deverão constar elementos que 

                                                
141 Art. 1º da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que Poderão ser aproveitados pelo regime de 

licenciamento, ou de autorização e concessão, na forma da lei: 
 I - areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo de agregados 

e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de beneficiamento, nem se 
destinem como matéria-prima à indústria de transformação; 

 II - rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, 
moirões e afins; 

 III - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 
 IV - rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os calcários empregados como 

corretivo de solo na agricultura. 

142 Art. 1º Parágrafo único da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “O aproveitamento das 
substâncias minerais referidas neste artigo fica adstrito à área máxima de cinquenta hectares. 

143 Art. 2º da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “O aproveitamento mineral por licenciamento é 
facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver expressa autorização, salvo 
se a jazida situar-se em imóveis pertencentes a pessoa jurídica de direito público, bem como na 
hipótese prevista no § 1º do art. 10”. 



60 

 

comprovem a nacionalidade brasileira do interessado, seja ele pessoa natural ou 

jurídica, sendo que para esta última, será necessária a apresentação do registro no 

Ministério da Fazenda como contribuinte do imposto único sobre mineral e memorial 

descritivo da área144. Obtida a licença, a mesma deverá ser levada para registro junto 

ao DNPM, condição para o início do aproveitamento mineral. Cabe a municipalidade 

a fiscalização145 desse ato. 

 

O licenciado ficará obrigado a comunicar ao DNPM a descoberta de qualquer 

outro minério que não esteja contemplado na sua licença146, o qual avaliará a 

necessidade de realização da pesquisa. Em caso positivo, concederá o prazo de 60 

(sessenta) dias para que o licenciado possa requerer a competente autorização, nos 

termos do artigo 16 do Código de Mineração147. Neste caso, no plano de pesquisa 

deverão constar as novas substâncias, bem como as constantes do título de 

licenciamento, para que seja possível avaliar o potencial econômico da área148. 

 

Caso o licenciado não proceda com o requerimento no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o DNPM cancelará o registro da licença antes concedida149. 

 

                                                
144 Art. 5º da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “Da instrução do requerimento de registro da 

licença deverá constar, dentre outros elementos, a comprovação da nacionalidade brasileira do 
interessado, pessoa natural, ou registro da sociedade no órgão de registro de comércio de sua sede, 
se se tratar de pessoa jurídica, bem assim da inscrição do requerente no órgão próprio do Ministério 
da Fazenda, como contribuinte do imposto único sobre minerais, e memorial descritivo da área 
objetivada na licença. 

145 Art. 6º - Parágrafo único da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “Incumbe à autoridade municipal 
exercer vigilância para assegurar que o aproveitamento da substância mineral só se efetive depois 
de apresentado ao órgão local competente o título de licenciamento de que trata este artigo. 

146 Art. 79 da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “O licenciado é obrigado a comunicar, 
imediatamente, ao D.N.P.M. a ocorrência de qualquer substância mineral útil não compreendida no 
licenciamento”. 

147 Art. 79 § 1º da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “Se julgada necessária a realização de 
trabalhos de pesquisa, em razão das novas substâncias ocorrentes na área, o D.N.P.M. expedirá 
ofício ao titular, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação da respectiva 
intimação no Diário Oficial da União, para requerer a competente autorização, na forma do art. 16 
do Código de Mineração”. 

148 Art. 79 § 2º da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “O plano de pesquisa pertinente deverá 
abranger as novas substâncias minerais ocorrentes, bem como as constantes do título de 
licenciamento, com a finalidade de determinar-se o potencial econômico da área”. 

149 Art. 79 § 3º da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “Decorrido o prazo fixado no § 1º, sem que 
haja o licenciado formulado requerimento de autorização de pesquisa, será determinado a 
cancelamento do registro da licença, por ato do Diretor-Geral do D.N.P.M., publicado no Diário 
Oficial da União”. 
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O aproveitamento da nova substância mineral dependerá da obtenção, pelo 

interessado, de nova licença e da efetivação de sua averbação à margem do registro 

da primeira licença150. Neste caso, a critério do DNPM, poderá ser exigido o plano de 

aproveitamento econômico da Jazida, nos termos do artigo 39 do Código de 

Mineração, aplicando-se ao licenciado o disposto contido no artigo 47 do mesmo 

Código151. 

 

O titular do licenciamento ficará obrigado a apresentar ao DNPM, até o dia 31 

de março de cada ano, o relatório de aproveitamento mineral relativo a jazida152. Em 

qualquer caso, a licença poderá ser cancelada pelo Diretor Geral do DNPM, nos casos 

de: a) produção insuficiente; b) suspensão das atividades sem motivo justificado; e c) 

aproveitamento de minérios não previstos na licença153. Ocorrido quaisquer das 

hipóteses enumeradas e devidamente publicadas haverá o cancelamento do registro 

da licença junto ao DNPM. Assim, tem-se que a área estará disponível a qualquer 

interessado, independente de autorização do proprietário do solo154, sendo vedado a 

este, novo pedido de licenciamento155. 

 

                                                
150 § 4º da Lei Federal nº 6.567/1978, empresa que “O aproveitamento de substância mineral, de que 

trata o art. 1º, não constante do título de licenciamento, dependerá da obtenção, pelo interessado, 
de nova licença e da efetivação de sua averbação à margem do competente registro no D.N.P.M”. 

151 Art. 8o. Parágrafo único da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “Na hipótese prevista neste 
artigo, aplicar-se-á ao titular do licenciamento o disposto no art. 47 do Código de Mineração”. 

152 Art. 9º da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “O titular do licenciamento é obrigado a 
apresentar ao D.N.P.M., até 31 de março de cada ano, relatório simplificado das atividades 
desenvolvidas no ano anterior, consoante for estabelecido em portaria do Diretor-Geral desse 
órgão”. 

153 Art. 10 da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “Será ainda determinado o cancelamento do 
registro de licença, por ato do Diretor-Geral do D.N.P.M., publicado no Diário Oficial da União, nos 
casos de: 

     I - insuficiente produção da jazida, considerada em relação às necessidades do mercado 
consumidor; 

     II - suspensão, sem motivo justificado, dos trabalhos de extração, por prazo superior a 6 (seis) 
meses; 

     III - aproveitamento de substâncias minerais não abrangidas pelo licenciamento, após advertência. 

154 § 1º do artigo 10 da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “Publicado o ato determinativo do 
cancelamento do registro de licença, a habilitação ao aproveitamento da jazida, sob o regime de 
licenciamento, estará facultada a qualquer interessado, independentemente de autorização do 
proprietário do solo, observados os demais requisitos previstos nesta Lei”. 

155 § 2º do artigo 10 da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “É vedado ao proprietário do solo, 
titular do licenciamento cujo registro haja sido cancelado, habilitar-se ao aproveitamento da jazida 
na forma do parágrafo anterior”. 
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Caso ocorra a hipótese de que um terceiro interessado venha a obter a licença 

após a inércia do proprietário do solo, o novo licenciado poderá se imitir na posse para 

o aproveitamento do minério, desde que antes pague ao proprietário uma renda pela 

ocupação do imóvel e indenização pelos danos ocasionados em decorrência do 

aproveitamento da jazida, observando-se o disposto no artigo 27 do Código de 

Mineração156. 

 

Por fim, o titular do direito ficará obrigado a cumprir com os ditames contidos 

nos incisos I a XVI do artigo 47 do Código de Mineração. 

 

Por último, tem-se que o prazo da licença valerá por 3 (três) anos, podendo ser 

renovado a critério do DNPM, desde que o licenciado requeira tal licença em até 60 

(sessenta) dias antes de expirar o prazo de autorização, anexando-se ao 

requerimento relatório que demonstre o trabalho realizado, resultados obtidos e 

justificativa para o prosseguimento com a pesquisa, pagando-se o emolumento 

devido157. 

 

 

2.5. Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 

 
2.5.1. Do objeto 

 
O regime de permissão de lavra garimpeira está disciplinado na Lei Federal nº 

7.805/1989, regulamentada pelo Decreto nº 98.812/1990, e pela Lei Federal nº 

11.685/2008 que Instituiu o Estatuto do Garimpeiro. O regramento específico para 

outorga e transformação do regime está contido na Portaria DNPM nº 178/2004. 

                                                
156 Art. 11 da Lei Federal nº 6.567/1978, expressa que “O titular do licenciamento obtido nas 

circunstâncias de que trata o § 1º do artigo anterior é obrigado a pagar ao proprietário do solo, renda 
pela ocupação do terreno e indenização pelos danos ocasionados ao imóvel, em decorrência do 
aproveitamento da jazida, observado, no que couber, o disposto no art. 27 do Código de Mineração”. 

157  Art. 22 da Lei Federal nº 6.567/1978 
 Item II - A autorização valerá por 3 (três) anos podendo ser renovada por mais tempo, a critério do 

D.N.P.M. e considerando a região da pesquisa e tipo do minério pesquisado, mediante requerimento 
do interessado, protocolizado até 60 (sessenta) dias antes de expirar-se o prazo de autorização, 
observadas as seguintes condições: 

 a) do requerimento de renovação deverá constar relatório dos trabalhos realizados, com os 
resultados obtidos, assim como, justificativa do prosseguimento da pesquisa; 

 b) o titular pagará emolumentos de outorga do novo alvará. 
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Por este regime objetiva-se o aproveitamento imediato do minério que, por sua 

natureza, dimensão, localização e utilização econômica, pode ser lavrado, 

independente de trabalhos prévios de pesquisa158. Excepcionalmente, o DNPM 

poderá entender que seja necessário a realização de trabalhos de pesquisa, nesse 

caso, oficiará o permissionário concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para 

apresentação do plano de pesquisa159. Caso o interessado deixe de cumprir o prazo 

concedido, o DNPM poderá cancelar a permissão ou reduzir a área de intervenção160. 

 

Os minérios que podem ser objeto do garimpo são ouro, diamante, cassiterita, 

columbita, tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, 

as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumênio, a 

lepidolita, o feldspato, a mica, dentre outros que vierem ser indicados a critério do 

DNPM161.  

 

 

2.5.2. Do requerimento, da concessão e da vigência 

 

No requerimento deverá constar o memorial descritivo da área e a permissão 

de lavra garimpeira será outorgada pelo Diretor Geral do DNPM, mediante portaria162, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, a brasileiros ou à cooperativa de garimpeiros com 

autorização para funcionar como empresa de mineração. A permissão tem caráter 

pessoal, podendo ser transmissível a quem satisfazer os requisitos de lei, ressaltando-

se que quando se tratar de cooperativa de garimpeiros, a transferência dependerá 

ainda de autorização da Assembleia Geral163. Tem-se que quando o interessado for 

pessoa física, a área não poderá exceder a 50 (cinquenta) hectares, por outro lado, 

quando se tratar de cooperativa de garimpeiros não há restrição de dimensão da 

área164. Em qualquer situação, tem-se que é requisito para a concessão da permissão 

                                                
158  Parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 7.805/89 

159  Artigo 6º da Lei Federal nº 7.805/89 

160 Parágrafo único do artigo 6º da Lei Federal nº 7.805/89 

161 § 1º do artigo 10 da Lei Federal nº 7.805/89 e inciso III da Lei 11.685/08 

162 Artigo 4º da Lei Federal nº 7.805/89 

163 Artigo 5º, incisos I e II, e artigo 10 da Lei Federal nº 7.805/89 

164 Inciso III do artigo 5º da Lei Federal nº 7.805/89 
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o licenciamento ambiental prévio junto ao órgão competente165, bem como quando se 

tratar de área urbana também dependerá de autorização de autoridade administrativa 

no município local da jazida166. 

 

O DNPM estabelecerá os critérios para a definição de áreas de garimpagem, 

levando-se em consideração a ocorrência do minério, o interesse do setor mineral e 

as razões de ordem social e ambiental167.  

 

 

2.5.3. Da prioridade das cooperativas de garimpo  

 

O inciso XXV do artigo 21 da CF/88 expressa que compete à União estabelecer 

as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma 

associativa. Já o § 4º do artigo 174, por sua vez, expressa que as cooperativas terão 

prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas 

de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de 

acordo com o artigo 21, inciso XXV, da Carta constitucional. Assim, fica assegurada 

às cooperativas de garimpeiros a prioridade para a obtenção de autorização ou 

concessão para pesquisa e lavra nas áreas onde estejam atuando, desde que a 

ocupação tenha ocorrido nos seguintes casos: I - em áreas consideradas livres, nos 

termos do Decreto-Lei nº 227/1967; II - em áreas requeridas com prioridade, até a 

data de 29 de julho de 1989; e III - em áreas onde sejam titulares de permissão de 

lavra garimpeira168.  

 

 

2.5.4. Deveres do permissionário da lavra garimpeira  

 

Expedida a permissão de lavra garimpeira, o titular do direito deverá169: I - 

iniciar os trabalhos de extração no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da 

                                                
165 Artigo 3º da Lei Federal nº 7.805/89 

166 Artigo 2º da Lei Federal nº 7.805/89 

167 Artigo 11 da Lei Federal nº 7.805/89 

168 Inciso I a III do artigo 5º da Lei Federal nº 11.685/08  

169 Artigo 9º da Lei Federal nº 7.805/89 
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publicação do título no Diário Oficial da União, salvo motivo justificado; II - extrair 

somente as substâncias minerais indicadas no título; III - comunicar imediatamente ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM a ocorrência de qualquer outra 

substância mineral não incluída no título, sobre a qual, nos casos de substâncias e 

jazimentos garimpáveis, o titular terá direito a aditamento ao título permissionado; IV 

- executar os trabalhos de mineração com observância das normas técnicas e 

regulamentares, baixadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 

e pelo órgão ambiental competente; V - evitar o extravio das águas servidas, drenar e 

tratar as que possam ocasionar danos a terceiros; VI - diligenciar no sentido de 

compatibilizar os trabalhos de lavra com a proteção do meio ambiente; VII - adotar as 

providências exigidas pelo Poder Público; VIII - não suspender os trabalhos de 

extração por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo motivo justificado; IX - 

apresentar ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, até o dia 15 de 

março de cada ano, informações quantitativas da produção e comercialização 

relativas ao ano anterior; e X - responder pelos danos causados a terceiros, 

resultantes, direta ou indiretamente, dos trabalhos de lavra. 

 

Ressalta-se ainda que o garimpeiro, a cooperativa de garimpeiros e a pessoa 

que tenha celebrado contrato de parceria com garimpeiros, em qualquer modalidade 

de trabalho, ficam obrigados a: I - recuperar as áreas degradadas por suas atividades; 

II - atender ao disposto no Código de Mineração no que lhe couber; e III - cumprir a 

legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho170. 

Por último, tem-se que o titular do direito de permissão de lavra garimpeira 

deverá cuidar ainda para que a extração e o beneficiamento de minérios em lagos, 

rios ou quaisquer outros cursos de água, somente poderão ser realizados com 

observância na solução técnica, aprovada pelos órgãos competentes, bem como para 

que os trabalhos não sejam realizados sem a competente permissão171, sob pena de 

                                                
170 O artigo 12 do Estatuto do Garimpeiro, Lei Federal nº 11.685/08 expressa que: “o garimpeiro, a 

cooperativa de garimpeiros e a pessoa que tenha celebrado Contrato de Parceria com garimpeiros, 
em qualquer modalidade de trabalho, ficam obrigados a: I - recuperar as áreas degradadas por suas 
atividades; II - atender ao disposto no Código de Mineração no que lhe couber; e III - cumprir a 
legislação vigente em relação à segurança e à saúde no trabalho”. 

171 Artigo 20 e 21 da Lei Federal nº 7.805/89 expressam que:  
 Art. 20. O beneficiamento de minérios em lagos, rios e quaisquer correntes de água só poderá ser 

realizado de acordo com a solução técnica aprovada pelos órgãos competentes.  
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o produto mineral, as máquinas, os veículos e os equipamentos utilizados serem 

apreendidos, os quais, após o trânsito em julgado da sentença que condenar o 

infrator, serem vendidos em hasta pública172. Se da realização dos trabalhos de 

extração resultar danos ao meio ambiente, os trabalhos poderão ser suspensos de 

forma temporária ou definitiva, de acordo com o parecer do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de o titular do direito sujeitar-se às penas cominadas em 

lei173. 

 

2.6. Registro de extração mineral 

 

2.6.1. Do objeto 

 
Por este regime especial objetiva-se a extração mineral utilizada, 

exclusivamente, pelos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para minérios de emprego imediato na 

construção civil, por órgãos da administração, para uso exclusivo em obras públicas 

por eles executadas diretamente. Admite-se, em caráter excepcional, o registro de 

extração em área onerada, desde que o titular do direito minerário preexistente 

autorize expressamente a extração174. 

                                                
 Art. 21. A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a competente 

permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de reclusão de 3 (três) meses a 3 
(três) anos e multa. 

172 Art. 21 da Lei Federal nº 7.805/89 - Parágrafo único, expressa que “Sem prejuízo da ação penal 
cabível, nos termos deste artigo, a extração mineral realizada sem a competente permissão, 
concessão ou licença acarretará a apreensão do produto mineral, das máquinas, veículos e 
equipamentos utilizados, os quais, após transitada em julgado a sentença que condenar o infrator, 
serão vendidos em hasta pública e o produto da venda recolhido à conta do Fundo Nacional de 
Mineração, instituído pela Lei nº 4.425, de 8 de outubro de 1964”. 

173 Artigo 18 e 19 da Lei Federal nº 7.805/89 expressam que:  
 Art. 18. Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de 

suspensão temporária ou definitiva, de acordo com parecer do órgão ambiental competente. 
 Art. 19. O titular de autorização de pesquisa, de permissão de lavra garimpeira, de concessão de 

lavra, de licenciamento ou de manifesto de mina responde pelos danos causados ao meio ambiente. 

174 Parágrafo único do artigo 2º. do Decreto Lei nº 227/1967 expressa que: “o disposto neste artigo não 
se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na 
construção civil, definidas em Portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em 
obras públicas por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas 
áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização”. 
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O regime em comento surgiu com a promulgação da Lei Federal nº 9.827/1999, 

que acrescentou o parágrafo único ao artigo 2º do Decreto Lei nº 227/1967, expondo 

que não se aplicam aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os regimes de extração até então 

vigentes.  

 

O Decreto 3.358/2000 regulamentou a Lei Federal nº 9.827/1999 e indicou que 

cuida de uma exceção aos regimes de aproveitamento, já que os minérios extraídos 

não terão a destinação econômica175. 

 

 

2.6.2. Do Requerimento, da declaração de registro e da vigência 

 

O requerimento será feito pelos entes públicos autorizados, diretamente ao 

Diretor Geral do DNPM da circunscrição onde se localiza a área pretendida, fazendo 

anexar os seguintes elementos: I - qualificação do requerente, órgão da administração 

direta ou autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

II - indicação da substância mineral a ser extraída; III - memorial contendo: 

a) informações sobre a necessidade da utilização da substância mineral indicada em 

obra pública devidamente especificada a ser executada diretamente pelo requerente; 

b) dados sobre a localização e a extensão, em hectares, da área objetivada; 

c) indicação dos prazos previstos para o início e para a conclusão da obra; IV - planta 

de situação e memorial descritivo da área; V - licença de operação, expedida pelo 

órgão ambiental competente176. 

Quando se tratar de área onerada o requerimento ao Diretor Geral do DNPM 

deve estar acompanhado com a autorização do titular do direito minerário 

preexistente, sob pena de indeferimento177. 

                                                
175 A última parte do artigo 1º. do Decreto 3.358/2000 expressa que é vedada a comercialização do 

minério extraído nesse regime. 

176 Artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 

177 § 5o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “quando objetivar área onerada, o 
requerimento deverá ser instruído ainda com a autorização do titular do direito minerário 
preexistente, sob pena de indeferimento”. 
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Os elementos de instrução do requerimento deverão ser elaborados por técnico 

legalmente habilitado, emitindo-se anotação de responsabilidade técnica178. 

Recebidos os elementos pelo DNPM, a seu critério, poderá formular exigências 

necessárias para melhor instrução do processo179, as quais, se não cumpridas em 30 

(trinta) dias, a contar da publicação no Diário Oficial, poderão resultar em 

indeferimento180, e a área será posta em disponibilidade nos termos do artigo 26 do 

Código de Mineração181. 

 

A declaração terá prazo determinado a juízo do DNPM, que levará em conta 

os dados informados no requerimento relativos às necessidades da obra e a dimensão 

da área de interferência, podendo ser prorrogado uma única vez182. 

 

O titular do direito poderá ter o registro cancelado e a área se tornar disponível 

nos termos do artigo 26 do Código de Mineração, caso ocorra quaisquer das seguintes 

hipóteses183: I - quando for constatada a comercialização das substâncias minerais 

extraídas; II - quando as substâncias minerais extraídas não estiverem sendo 

utilizadas em obras públicas executadas diretamente pelo interessado; III - quando 

não forem iniciados, sem motivo justificado, os trabalhos de extração no prazo de um 

ano, a contar da publicação do registro; IV - na hipótese de suspensão, sem motivo 

justificado, dos trabalhos de extração por prazo superior a um ano; V - quando for 

constatada a extração de substância mineral não constante do registro; VI - quando 

for constatada a execução das atividades de extração por terceiros; VII - quando 

expirado o prazo de validade, sem que tenha havido prorrogação. 

                                                
178 § 1o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “os elementos de instrução exigidos no inciso 

IV deste artigo deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado e estar acompanhados 
da respectiva anotação de responsabilidade técnica”. 

179 § 2o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “a critério do DNPM, poderão ser formuladas 
exigências sobre dados considerados necessários à melhor instrução do processo, inclusive 
apresentação de projeto de extração elaborado por técnico legalmente habilitado”. 

180 § 3o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “não atendidas as exigências no prazo de 
trinta dias, contado a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial, o requerimento será 
indeferido pelo Diretor-Geral do DNPM”. 

181 § 4o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “na hipótese de que trata o parágrafo anterior, 
a área ficará disponível, nos termos do art. 26 do Código de Mineração”. 

182 Art. 6o do artigo 4º. do Decreto 3.358/2000 expressa que “o registro de extração terá prazo 
determinado, a juízo do DNPM, considerando as necessidades da obra devidamente especificada 
a ser executada e a extensão da área objetivada no requerimento, admitida uma única prorrogação”. 

183 Artigo 10 e 11 do Decreto nº 3.358/2000. 
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É vedada a cessão ou transferência do registro de extração ou do respectivo 

requerimento, bem como a contratação de terceiros para a execução das atividades 

de extração do minério de que trata o decreto em comento184. As vedações deixam 

evidenciada a intenção do legislador em deixar patente que a destinação do minério 

não poderá ter o caráter econômico. 

 

 

2.6.3. Deveres do titular do direito 

 

São deveres do titular do direito: I - não comercializar substâncias minerais; II 

- utilizar as substâncias minerais nas obras públicas sem intervenção de terceiros; III 

- iniciar os trabalhos de extração das substâncias minerais em até um ano a contar da 

publicação no Diário Oficial da declaração do registro; IV - Não suspender, sem motivo 

justificado os trabalhos de extração por prazo superior a um ano; V – observar o prazo 

de validade da declaração de registro185. 

 

 

2.7. Regime de Monopólio 

 

O Regime de Monopólio, previsto no inciso V do artigo 2° do Código de 

Mineração, ocorre quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta 

ou indireta do Governo Federal. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, expressa que a pesquisa, a lavra, 

o enriquecimento, o reprocessamento, a refinação, importação e exportação, a 

industrialização e o comércio de jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos186, bem como os minérios e minerais nucleares e seus 

derivados187 constituem monopólio da União. Nery Júnior (2009 p. 651) expressa que 

o “conceito de monopólio, em sua origem, é de natureza econômica e significa dizer 

                                                
184 Art. 8º. do Decreto nº 3.358/2000 

185 Interpretação do artigo 10 do Decreto nº 3.358/2000. 

186 Inciso I do artigo 177 da Constituição Federal de 1988. 

187 Inciso V do artigo 177 da Constituição Federal de 1988. 
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que alguém possui o controle exclusivo do comércio de certa mercadoria”. O autor ao 

citar Marco Aurélio Mello, in Considerações acerca da flexibilização do monopólio do 

petróleo [Ives Gandra-Rezek. CF, p. 680], admite ainda que “o termo não conduz, 

necessariamente ao controle de toda a propriedade do bem, de modo que mesmo 

quem detenha a atividade monopolizada poderá dispor de parte dessa propriedade”. 

Segundo o autor, (op cit p. 653) “o conceito de monopólio pressupõe apenas um 

agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes”.  

A execução direta (regime de absorção) ou indireta (regime de participação) 

das atividades de mineração revela a intervenção do Estado no domínio econômico 

do mercado. Nota-se que no regime de absorção, o estado absorveu uma parte do 

mercado para si, retirando dos particulares a possibilidade de atuar em regime de livre 

concorrência nas atividades previstas nos incisos I a V do artigo 177 da Constituição 

Federal de 1988. Já no regime de participação, a União poderá, com base no §1º do 

mesmo artigo, contratar com empresas estatais ou privadas para a realização das 

atividades antes mencionadas, devendo, para tanto, observar o disposto no artigo 45 

da Lei Federal nº 9.478/1997, possibilitando a livre concorrência por intermédio de 

processo licitatório. 

Tem-se que essa previsão constitucional não retira da União o monopólio, uma 

vez que os particulares contratados para a execução das atividades estarão, por força 

de contrato de concessão, sujeitos às determinações da União, auxiliando, portanto, 

as suas atividades do monopólio. 

Por último, entende-se que o concessionário está sujeito a observância do 

regramento específico estatuído no Código de Mineração, inclusive com observância 

dos requisitos necessários ao licenciamento ambiental.  
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CAPÍTULO III - A MINERAÇÃO EM ESPAÇOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 
OU COM RESTRIÇÕES DE USO 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Sabe-se que apesar de o minério ter importância fundamental para o progresso 

econômico e social, a sua exploração se depara com inúmeros entraves, tendo em 

vista a sua rigidez locacional, de forma que a sua extração, obrigatoriamente, deve 

ser realizada onde há a ocorrência geológica natural, o que, por vezes, pode 

corresponder com uma área especialmente protegida. 

 

Os espaços especialmente protegidos são áreas geográficas dotadas de 

atributos especiais sob o ponto de vista ecológico, pode ser área pública ou privada, 

e estão sujeitos a um regime jurídico de interesse público que especifica regras para 

a sua utilização sustentável188, visando a preservação e a proteção da biota189 e 

abiota190. 

 

Os espaços territoriais especialmente protegidos fazem parte dos instrumentos 

da PNMA191, que destacam a criação e manutenção das referidas áreas com o 

objetivo de promover o uso racional dos recursos naturais nela existentes. 

 

Os espaços especialmente protegidos, os quais serão abordados neste tópico 

são a reserva legal, áreas de preservação permanente, unidades de conservação e 

as cavidades naturais. O objetivo da análise é verificar os eventuais entraves 

existentes para a exploração do recurso mineral. 

 

 
 

                                                
188 SILVA, J. A. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003 

189 Define-se biota como sendo o “conjunto de seres vivos (plantas, animais e microrganismos) que 
habitam uma dada região, província, área biogeográfica ou ecossistema, e sua estreita relação com 
os fatores bióticos e abióticos do ambiente” BRASIL, A. M.; SANTOS, F. Dicionário O ser humano 
de A a Z. 3. ed.São Paulo: Faarte, 2007. 

190 Define-se abiota como sendo o “atributo dos elementos de um ecossistema que não tem vida” 
BRASIL; SANTOS op. cit. 

191 Inciso VI do artigo 9º. da PMNA – Lei Federal nº 6.938/1981. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981. 
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3.2. Reserva Legal 

 
Trata-se de área localizada no interior de uma posse ou propriedade rural que 

tem por objetivo assegurar o uso dos recursos naturais de forma sustentável, visando 

a conservação, a preservação e a reabilitação dos processos ecológicos192.   

 

A característica do espaço geográfico se constitui de uma cobertura vegetal 

nativa com dimensões percentuais em relação à área total da posse ou propriedade, 

e podem variar de acordo com a sua localização193.  

 

Ressalta-se que até o advento da aprovação do novo Código Florestal, a 

reserva legal deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, 

bem como havia vedação à alteração de sua destinação nos casos de transmissão, a 

qualquer título, ou de desmembramento da área194, e com a aprovação do novo 

Código195, se a averbação já tivesse sido feita no cartório de registro de imóveis, de 

forma a constar os requisitos contidos no inciso III do § 1º do artigo 29196 do mesmo 

código, o possuidor ou proprietário estaria desobrigado197 a fornecer ao CAR – 

                                                
192 Inciso III do artigo 3º. da Lei Federal nº 12.651/2012 expressa que: “Área localizada no interior de 

uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”. BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012 

193 O artigo 12 da Lei 12.651/2012, delimita a reserva legal da seguinte forma: I - localizado na Amazônia 
Legal: a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; b) 35% (trinta e cinco por 
cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área 
de campos gerais; II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

194 § 2º do artigo 16 da Lei Federal nº 4.771/1967 expressava que a “ reserva legal, assim entendida a 
área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, 
deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis 
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 
título, ou de desmembramento da área”. BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 

195 Lei Federal nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 
de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. 

196 Inciso III do § 1º. Do artigo 29 da Lei 12.651/2012, expressa que a “identificação do imóvel por meio 
de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo 
menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso 
Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal”. 

197 O § 4º do artigo 18 da Lei 12.651/2012 expressa que: “registro da Reserva Legal no CAR desobriga 
a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Cadastro Ambiental Rural, criado por força do artigo 29 do novo Código198. De forma 

que se tais informações ainda não estivessem legalmente formalizadas, o possuidor 

ou proprietário deveriam conformá-la segundo aos ditames do novo Código199. 

 

Conhecidas as características da reserva legal, adiante será analisado se há 

algum impedimento para que a exploração de minério possa ser realizada. Ao verificar 

a legislação vigente, pode-se constatar que inúmeros entraves podem ser superados 

quando para intervenção na área haja justificativa de utilidade pública ou interesse 

social. 

 

O Novo Código Florestal traz o comando de que é possível a exploração de 

minério, em qualquer regime de aproveitamento, no espaço especialmente protegido, 

denominado reserva legal. No referido comando, faz-se a distinção sobre quais 

minérios podem ser explorados sob a ótica da utilidade pública200 e quais sob a ótica 

do interesse social201. Assim, tem-se que as atividades de pesquisa e extração de 

areia, argila, saibro e cascalho se inserem na categoria de interesse social e as 

demais, na categoria utilidade pública.  

 

 

3.3. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 
Conceitua-se Área de Preservação Permanente como sendo “área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

                                                
desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá 
direito à gratuidade deste ato”.   (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

198 Artigo 29 da Lei 12.651/2012 expressa que “É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito 
do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de 
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. 

199 § 1º do artigo 29 da Lei Federal nº 12.651/12 expressa que “a inscrição do imóvel rural no CAR 
deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do 
regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural”. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 
2012). 

200 Inciso VIII do artigo 3º da Lei Federal nº 12.651/2012. BRASIL. Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012. 

201 Inciso IX do artigo 3º da Lei Federal nº 12.651/2012. BRASIL. Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012. 
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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”202.  

 

Nota-se que a referida área é assim considerada, independentemente de estar 

ou não coberta por vegetação nativa, já que o que se busca é a preservação dos 

recursos hídricos, tais como rios, lagos reservatórios e nascentes, evitando o seu 

assoreamento, bem como a preservação da paisagem e da estabilidade geológica, 

tais como monte, topo de morro, montanhas e serras, borda de tabuleiros ou 

chapadas, dentre outros203. 

 

Para Machado (2013, p.158/9) a área de preservação permanente pode ser 

dividia em três grandes tipos, a saber: “o primeiro, como protetor das águas; o 

segundo como protetor das montanhas e o terceiro, como protetor de ecossistemas 

determinados”. Entende o autor que a tipologia destinada a proteção das águas está 

inserida nos incisos I a IV, já a tipologia destinada a proteção das montanhas estão 

inseridas nos incisos V, VIII, IX e X e finalmente a tipologia destinada a proteção nos 

incisos VI, VII e XI, todos do artigo 3o do Novo Código Florestal. 

 

Observa-se que no rol de área de preservação permanente, podem-se 

considerar também aqueles espaços que tenham sido declarados de interesse social 

por ato do Chefe do Poder Executivo, os quais possuem relevância ecológica204. 

                                                
202 O Inciso II do art. 3 º da Lei Federal nº 12.651/2012. 

203 Os incisos III a XI do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/12 expressam que: “III - as áreas no entorno 
dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; IV - as áreas no entorno das 
nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo 
de 50 (cinquenta) metros; V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; VI - as restingas, como fixadoras de 
dunas ou estabilizadoras de mangues; VII - os manguezais, em toda a sua extensão; VIII - as bordas 
dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 
metros em projeções horizontais; IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da 
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação 
à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água 
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; X - as 
áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; XI - em 
veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a 
partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

204 O artigo 6º. da Lei Federal nº 12.651/12 expressa no seu artigo 6º. que “Consideram-se, ainda, de 
preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder 
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Tem-se que a intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente só será permitida nas hipóteses de utilidade pública, de 

interesse social ou de baixo impacto ambiental previsto nesta Lei205. 

 

No plano infralegal, a Resolução do CONAMA nº 369/2006 trouxe a indicação 

de que somente em casos excepcionais será possível a autorização por parte dos 

órgãos ambientais para intervenção em área de preservação permanente. A mesma 

resolução expressa que a autorização pode ser concedida para projeto que envolva a 

implantação de obras, planos, atividades consideradas de utilidade pública ou 

interesse social, ou ainda a realização de intervenções consideradas de baixo impacto 

ambiental206. 

 

No que diz respeito a possibilidade de exploração de minérios em Áreas de 

Preservação Permanente, a mesma resolução estabelece que o órgão ambiental 

poderá autorizar a intervenção, desde que atendidos os requisitos legais nos casos 

de utilidade pública, para as atividades de pesquisa e extração de substâncias 

minerais, exceto areia, argila, saibro e cascalho, as quais, segundo a mesma lei, 

estariam no grupo dos minérios que podem ser extraídos nos casos de interesse 

social207. 

                                                
Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou 
mais das seguintes finalidades: I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger várzeas; IV - 
abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios de excepcional 
beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias 
e ferrovias; VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar a defesa do território 
nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de 
importância internacional.  

205 O artigo 8º da Lei Federal nº 12.651/12, expressa que “a intervenção ou a supressão de vegetação 
nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, 
de interesse social ou d e baixo impacto ambiental previsto nesta Lei”. 

206 Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 369/2006. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 
Resolução CONAMA nº. 369, de 28 de março de 2006 

207
 Art. 2º da Resolução CONAMA nº 369/2006 expressa que “O órgão ambiental competente somente 
poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e 
motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos 
previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como 
no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de 
Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 

 I - utilidade pública: 
 c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade 

competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; 

 II - interesse social: 
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Como visto, na lei federal é possível a exploração de minérios em área de 

preservação permanente desde que a intervenção esteja enquadrada na ótica da 

utilidade pública, interesse social, já na resolução do CONAMA, a exploração é 

possível também nos casos de ficar comprovado, por critérios técnicos, tratar-se de 

baixo impacto, desde que seja precedida de estudos ambientais e consequente 

licença208.  

 

 

3.4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 
Conceituam-se Unidades de Conservação (UC) como sendo espaços 

territoriais, nos quais estão contidos os recursos ambientais e as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, desde que instituídas por ato do Poder 

Público, cujo objetivo é a conservação e a definição de limites que estão sob o regime 

especial de administração e garantias adequadas à proteção ecológica209. 

 

Tais espaços são criados por intermédio de ato do Poder Público, e devem ser 

precedidos por estudos técnicos submetidos a consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites adequados para a unidade210.  Tem-

se que por disposição legal, apenas para a Estação Ecológica e a Reserva Biológica, 

a consulta pública não é obrigatória211. 

  

                                                
 d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela 

autoridade competente. 

208 Art. 7º da Resolução CONAMA nº 369/2006 expressa que “a intervenção ou supressão de vegetação 
em APP para a extração de substâncias minerais, observado o disposto na Seção I desta 
Resolução, fica sujeita à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental-EIA e respectivo 
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente-RIMA no processo de licenciamento ambiental, bem 
como a outras exigências”. 

209 O inciso I do artigo 2º da Lei Federal nº 9.985/2000, expressa que “unidade de conservação: espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção. BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

210 O artigo 22 da Lei Federal 9.985/2000, expressa que: “As unidades de conservação são criadas por 
ato do Poder Público”. 

211 O § 4º da Lei Federal 9.985/2000, expressa que: Na criação de Estação Ecológica ou Reserva 
Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste artigo”. 
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Com a finalidade de melhor gerenciar tais espaços, a Lei Federal nº 9.985/2000 

agrupou-as em duas grandes categorias: a) Unidades de Proteção Integral, cujo 

objetivo é preservar a natureza, e o uso dos recursos naturais nela contidos somente 

será permitido de forma indireta, com algumas exceções previstas em lei212, e b) 

Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é a compatibilização da 

conservação da natureza com o uso racional de parcela dos recursos naturais nela 

contidos213. 

 

No que tange à possibilidade ou não de minerar nas unidades de conservação, 

necessário se faz lançar um olhar sobre o comando contido nos artigos 24 e 28 da Lei 

do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. O artigo 24 da referida norma 

especifica que “o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do 

ecossistema, integram os limites das unidades de conservação”. Embora o subsolo 

seja submetido ao regime jurídico distinto do solo, e, portanto, a sua titularidade 

pertence à União, em tese, seria permitida a mineração, mas, a verdade é que para 

as unidades de conservação, isso não se aplica, tendo em vista que a pesquisa e a 

extração do minério, pelas suas características operacionais, influenciariam na 

estabilidade do ecossistema e, portanto, nos objetivos de criação da UC, insculpidos 

nos incisos do artigo 4º da mencionada lei214.  

                                                
212 Inciso IX do artigo 2º. Da Lei Federal nº 9.985/2000, conceitua uso indireto como sendo “aquele que 

não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”. 

213 Os incisos I e II e §§ 1º. e 2º. do artigo 7º. da Lei Federal nº 9.985/2000, expressam que: “as unidades 
de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades de Uso Sustentável. § 1º O objetivo básico das 
Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 
seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. § 2º O objetivo básico das 
Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais. 

214  Art. 4º da Lei Federal 9.985/2000 expressa que “O SNUC tem os seguintes objetivos: I - contribuir 
para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas 
águas jurisdicionais; II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; IV - 
promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; V - promover a utilização 
dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; VI - proteger 
paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; VII - proteger as características 
relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural; VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; IX - recuperar ou restaurar 
ecossistemas degradados; X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 
científica, estudos e monitoramento ambiental; XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade 
biológica; XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico; XIII - proteger os recursos naturais necessários 
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O artigo 28 da referida Lei Federal, reforça que “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”. 

Diante do comado contido nos artigos citados, verifica-se que cai por terra qualquer 

pretensão em minerar nas unidades de conservação, mesmo considerando a ótica da 

utilidade pública e interesse social que não poderá sobrepor-se ao interesse difuso, 

indisponível e inalienável, porque sobre esses espaços, públicos ou privados, recai a 

proteção jurídica excepcional que tem o condão de sobrepor todo e qualquer interesse 

patrimonial e econômico. 

 

Cumpre analisar se seria possível ou não minerar na zona de amortecimento 

de uma unidade de conservação. A ZA por força do comando contido no inciso XVIII 

do artigo 2º da Lei do SNUC é “o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 

de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. Anteriormente a este comando 

legal, a Resolução do CONAMA, nº 13/1990, definia que o administrador da unidade 

de conservação, em conjunto com os órgãos licenciadores de meio ambiente, 

definiriam as atividades que poderiam afetar a biota da unidade de conservação215, 

bem como essas áreas circundantes teriam um raio de dez quilômetros216. 

 

A Resolução do CONAMA, nº 13/1990, foi expressamente revogada pela 

Resolução nº 428/2010, que especifica que no prazo de 5 (cinco) anos da data de sua 

publicação, o raio de 10 (dez) quilômetros seria reduzido para 3 (três) quilômetros 

para os empreendimentos de significativo impacto ambiental e 2 (dois) quilômetros 

para os empreendimentos que não necessitam da avaliação prévia de impacto 

ambiental. Tais limites devem ser observados quando a zona de amortecimento da 

unidade de conservação não esteja estabelecida, exceto para as APAS, RPPN e 

                                                
à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 
cultura e promovendo-as social e economicamente”. 

215 Art. 1º da Resolução do CONAMA nº 13/1990, expressa que “o órgão responsável por cada Unidade 
de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirá as atividades 
que possam afetar a biota da Unidade de Conservação”. CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 13/1990. 

216 Art. 2º da Resolução do CONAMA nº 13/1990, expressa que “nas áreas circundantes das Unidades 
de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá 
ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente”. 
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Áreas Urbanas Consolidadas que, por suas características, não necessitam do 

cinturão de proteção217.  

 

Definida a zona de amortecimento e seus limites, cabe agora analisar quais 

seriam as atividades humanas que estão sujeitas às normas e restrições específicas, 

como expresso no conceito. O § 1o do artigo 25 da Lei do SNUC expressa que o 

“órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos 

corredores ecológicos de uma unidade de conservação”.  Assim, tem-se que o uso 

dos recursos contidos na zona de amortecimento será definido pelo órgão responsável 

e pela unidade de conservação, os quais se constituem por órgãos executores do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC218. 

 

 

3.5. CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS 

 
As cavidades naturais subterrâneas podem ser entendidas como sendo os 

espaços subterrâneos acessíveis pelo ser humano, em cujo ambiente pode conter 

recursos minerais e hídricos, fauna e flora, sítios arqueológicos e pré-históricos219. 

 

As cavidades naturais juntamente com o sítios arqueológicos e pré-históricos, 

são bens da União220, constituem parte do patrimônio cultural brasileiro221, e como 

                                                
217 Art. 25 da Lei Federal nº 9.985/2000, expressa que “as unidades de conservação, exceto Área de 

Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos”. 

218 Art. 6º., inciso III da Lei Federal nº 9.985/2000, expressa que os “órgãos executores: o Instituto Chico 
Mendes e o Ibama, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de 
implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação”. 

219 Parágrafo único do artigo 1º. do Decreto 99.556/1990 expressa que “entende-se por cavidade natural 
subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, 
incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo 
rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, 
independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante”. BRASIL. Decreto nº 99.556, 
de 1º de outubro de 1990.  

220 Inciso X do artigo 20 da Constituição Federal de 1988 expressa que “são bens da União: X - as 
cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos”. 

221 O inciso V do artigo 216 da Constituição Federal de 1988 expressa que “constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
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bem ambiental devem ser preservados222. 

 

O Decreto Federal nº 99.556/1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto Federal nº 6.640/2008, classifica as cavernas subterrâneas de acordo 

com o seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo. Essa classificação é 

determinada por intermédio da análise dos atributos ecológicos, biológicos, 

geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, históricos, culturais e 

socioeconômicos223. Tais atributos se sujeitam a uma análise para avaliar a sua 

importância, classificada como acentuada, significativa ou baixa224. Em acréscimo à 

análise, o Ministério do Meio Ambiente, ouvido o Instituto Chico Mendes e o IBAMA225, 

considerarão ainda a avaliação sob o enfoque regional e local226.     

 

O Decreto 99.556/1990 ressalta no seu artigo 3º que as cavidades naturais 

subterrâneas, com grau de relevância máximo227, e a sua área de influência não 

                                                
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

 V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 

222 Art. 225 da Constituição Federal de 1988 expressa que “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. 

223 Artigo 2º. do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “a cavidade natural subterrânea será 
classificada de acordo com seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado 
pela análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, 
histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local”. 

224 Artigo 2º. Parágrafo 3º. do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “os atributos das cavidades 
naturais subterrâneas listados no caput serão classificados, em termos de sua importância, em 
acentuados, significativos ou baixos”. 

225 Artigo 5º. do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “a metodologia para a classificação do 
grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, será 
estabelecida em ato normativo do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico 
Mendes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e 
demais setores governamentais afetos ao tema, no prazo de sessenta dias, contados da data de 
publicação deste Decreto". 

226 Parágrafo 2º. do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “para efeito deste Decreto, entende-
se por enfoque local a unidade espacial que engloba a cavidade e sua área de influência e, por 
enfoque regional, a unidade espacial que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e 
suas relações com o ambiente no qual se insere”. 

227 Parágrafo 4º. do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “entende-se por cavidade natural 
subterrânea com grau de relevância máximo aquela que possui pelo menos um dos atributos 
listados abaixo:   
I - gênese única ou rara; 
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podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, e que só é permitido a utilização 

em condições que assegurem a integridade física e a manutenção do equilíbrio 

ecológico dessas cavidades228. 

 

O mesmo decreto ressalta no seu artigo 4º que quando tratar-se de cavidade 

subterrânea, classificada com grau de relevância alto229, médio230 ou baixo231, poderá 

ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental232. 

 

Contextualizadas as cavidades naturais subterrâneas, tem-se que a atividade 

minerária não poderá ser exercida quando a cavidade estiver classificada com grau 

de relevância máximo. No entanto, quando se tratar de cavidade classificada com 

                                                
II - morfologia única;   
III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;   
IV - espeleotemas únicos;   
V - isolamento geográfico; 
VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais 
em risco de extinção, constantes de listas oficiais;   
VII - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relíctos;   
VIII - hábitat de troglóbio raro;   
IX - interações ecológicas únicas;   
X - cavidade testemunho; ou  
XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

228 Art. 3º do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “a cavidade natural subterrânea com grau 
de relevância máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos 
irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem 
sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico”. 

229 Parágrafo 6º do Artigo 2º do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “Entende-se por cavidade 
natural subterrânea com grau de relevância alto aquela cuja importância de seus atributos seja 
considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:  
I - acentuada sob enfoque local e regional; ou   
II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional”.  

230 Parágrafo 7º do Artigo 2º do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “entende-se por cavidade 
natural subterrânea com grau de relevância médio aquela cuja importância de seus atributos seja 
considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:  
I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou  
II - significativa sob enfoque local e regional”. 

231 Parágrafo 8º do Artigo 2º do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “§ 8o  Entende-se por 
cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela cuja importância de seus 
atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que trata o art. 5º:  
I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou  
II - baixa sob enfoque local e regional”. 

232 Art. 4o do Decreto Federal nº 99.556/1990 expressa que “A cavidade natural subterrânea classificada 
com grau de relevância alto, médio ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, 
mediante licenciamento ambiental”.  
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grau de relevância alto, médio ou baixo, a possibilidade de mineração será admitida 

ou não, a partir do processo de licenciamento ambiental. 

 

 

3.6. ÁREAS COM LIMITAÇÕES OU RESTRIÇÕES À MINERAÇÃO 

  

As áreas apresentadas neste tópico caracterizam-se como áreas que, por suas 

peculiaridades, podem representar entraves ao desenvolvimento da atividade 

minerária. Além das áreas adiante apresentadas, outras como por exemplo, as áreas 

inseridas nos biomas brasileiros233, podem igualmente apresentar determinadas 

restrições ao desenvolvimento da atividade minerária. 

 

 

3.6.1. Terras Indígenas 

 
A Lei Federal nº 6.001/1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, regula a 

situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, com o objetivo de preservar 

a sua cultura visando a sua integração progressiva e harmoniosa à comunhão 

nacional, reconhecendo seus direitos civis234. 

 

A Constituição Federal de 1988, ao estatuir o artigo 231, assegurou aos 

indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo a União realizar a sua demarcação, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens235. As terras indígenas são caracterizadas como sendo as tradicionalmente 

ocupadas, habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários a 

                                                
233 Nos biomas brasileiros destacam-se a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o 

Pantanal, os Pampas e os Ambientes Costeiros. 

234 Art. 1º Lei Federal nº 6.001/1973 - Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das 
comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional. BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

235 CF/88 - Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
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seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições236. 

 
No que tange ao aproveitamento minerário, o parágrafo 3º do artigo 231 da 

CF/88 estabelece que a pesquisa e a lavra mineral, em terras indígenas, devem ser 

precedidas de autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas 

e assegurando-se a estas a participação nos resultados237. 

  
Sabe-se que grande parte da mineração em terras indígenas decorre de 

invasões e são praticadas ilicitamente. O parágrafo 6º do artigo 231, em comento, 

expressa que são nulos e extintos e não produz qualquer efeito jurídico quaisquer atos 

que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras indígenas, bem 

como a exploração das riquezas naturais do solo e dos recursos hídricos nelas 

existentes.   

 

O mesmo parágrafo traz a ressalva de que o comando está adstrito aos 

interesses públicos da União, segundo o que dispuser a lei complementar238. De forma 

que, enquanto não for promulgada lei disciplinando a matéria, é vedada a atividade 

de mineração em terras indígenas. 

 

 
3.6.2. Comunidades Quilombolas 

 
As comunidades quilombolas são definidas como sendo os grupos étnico-

raciais com autoatribuição e que tenham uma trajetória histórica própria, com 

                                                
236 § 1º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 expressa que “são terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições”. 

237 § 3º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 - O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

238 § 6º do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 expressa que “são nulos e extintos, não 
produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das 
terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé”. 
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presunção de ancestralidade negra e que estejam relacionadas com a opressão 

histórica escravocrata239.   

As manifestações culturais populares dos quilombolas e o tombamento dos 

sítios que retratam suas memórias históricas são protegidas pelo comando dos artigos 

215 e 216, § 5º da Constituição Federal. 

Quando da abolição da escravatura no Brasil, a Lei Áurea não cuidou das 

formas de reparação aos descendentes dos escravos, levando a Constituição Federal 

de 1988, por intermédio do artigo 68 da ADCT, a reconhecer a propriedade definitiva 

sobre as terras que eles estavam ocupando no momento da sua promulgação240. 

 

O artigo em comento em sua última parte expressa que é dever do Estado 

emitir os títulos de propriedade definitiva. Assim, cumpridas as exigências legais que 

possibilitam o reconhecimento da área, será feita a concessão do título de propriedade 

em nome da entidade ou associação representativa dos quilombolas. 

Tem-se que o Decreto 4.887/2003 teve a sua constitucionalidade questionada 

pelo Partido Democrata (DEM), por intermédio da ADIN 3239241.  

A proteção constitucional relativa à propriedade dos quilombolas fez com que 

surgissem alguns impasses em relação ao exercício da atividade minerária. O primeiro 

impasse está relacionado com as atividades minerárias em andamento no momento 

do reconhecimento do título da propriedade, e o segundo está relacionado com o início 

                                                
239 O Decreto 4.887/2003 regulamentou o artigo 68 da ADCT da CF/88 e em seu artigo 2o  expressou 

que “ Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, 
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida”. BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 
2003. 

240 Art. 68. do ADCT da CF/88 “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos”. 

241 Resumo do voto da ministra Rosa Weber no julgamento sobre terras remanescentes de quilombos, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 3239, ajuizada pelo Partido Democratas (DEM) 
contra o Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de 
comunidades dos quilombos. A ministra votou pela improcedência da ação, concluindo pela 
constitucionalidade do decreto presidencial. O julgamento da ADI encontra-se suspenso em razão 
de pedido de vista formulado pelo ministro Dias Toffoli. 
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ou não de tais atividades, após o reconhecimento da propriedade. Em tese, poderia 

ainda surgir a necessidade de transferência da comunidade para outro local, para 

possibilitar a extração do minério, mas o artigo 68 da ADCT da CF/88, ao assegurar 

a propriedade das terras ocupadas aos quilombolas, não tratou dessa questão. Já a 

Organização Internacional do Trabalho, por intermédio da Convenção nº 169, 

ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 5.051/2004, em seu artigo 16 prevê a 

possibilidade de os quilombolas receberem terras com título de domínio e com 

qualidade semelhante a aquelas anteriormente ocupadas, permitindo-lhes, assim, o 

atendimento às suas necessidades, bem como a garantia de seu desenvolvimento. A 

referida OIT ainda prevê a possibilidade de indenização em dinheiro a escolha dos 

proprietários. 

Em virtude da inexistência de impedimentos ao desenvolvimento da atividade 

minerária em propriedades dos quilombolas, nos casos de atividades em andamento 

até 1988, e as que se iniciaram ou se iniciarão após esse período, faz se necessário 

o ajuizamento de ação para a definição de indenização pelos danos e prejuízos 

eventualmente existentes, bem como a definição da renda pela ocupação do terreno 

é passível, mesmo sem consulta prévia aos proprietários, conforme definido pelo 

Código de Mineração242. 

 

 

3.6.3. Áreas de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 

 
 O legislador constituinte cuidou de assegurar que tanto a atividade de 

mineração como a atividade de aproveitamento dos potenciais de energia elétrica 

fossem tidas como de utilidade pública a serem exercidas para atender aos interesses 

da Nação243. 

 

 Embora a atividade de mineração seja prioritária para o desenvolvimento 

econômico e social da Nação, a sua efetivação poderá ser obstada se estiver em 

confronto com a atividade de geração e transmissão de energia elétrica244. Ocorrendo 

                                                
242 Artigo 27 do Decreto-Lei n. 227/1967 

243 Artigo 176 da Constituição Federal de 1988 

244 Art. 42. do Decreto-Lei n. 227/1967 
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o conflito, o empreendedor deverá demonstrar ao DNPM a impossibilidade de 

coexistência das atividades no local. 

 

 Havendo possibilidade da coexistência das atividades no mesmo local, total ou 

parcialmente, o DNPM, por sua vez, outorgará título para o exercício da atividade de 

mineração, e a ANEEL, por sua vez, baixará resolução declarando a área como sendo 

de utilidade pública para exploração do potencial energético com condicionantes para 

que as atividades possam se desenvolver e atender aos interesses da Nação.  

 

 Na hipótese da não possibilidade de coexistência das atividades no mesmo 

local, o Estado, por intermédio do MME, órgão ao qual estão vinculadas as autarquias 

DNPM e ANEEL, valorará qual atividade melhor atende aos anseios da sociedade na 

ocasião do conflito.  

 

 

3.6.4. Áreas Urbanas 

 
 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182, cuidou de traçar as 

diretrizes para a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes245. Assim, ficou estabelecido que para as cidades com mais de vinte mil 

habitantes, o plano diretor será o instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano246. Para que o município se desenvolva, a propriedade, pública ou particular, 

deve cumprir a sua função social, consubstanciada no atendimento das exigências 

fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor247. 

 

 A mineração constitui-se como uma atividade importante para o 

desenvolvimento das cidades, sendo um dos instrumentos para o cumprimento da 

função social, já que se torna produtiva e fornece matéria-prima para as edificações 

mas, a coexistência dessa atividade com os meios social, físico e biótico não é 

                                                
245 Artigo 182 da CF/1988 

246 § 1º do artigo 182 da CF/1988 

247 § 2º do artigo 182 da CF/1988 
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pacífica, tendo em vista as externalidades negativas geradas, relativamente a 

alteração da paisagem e a poluição. 

 

 Assim, tem-se que para que a atividade de mineração possa ser desenvolvida 

na malha urbana – destinada ao uso habitacional, uso industrial, comercial e de 

serviços - é necessário que o empreendedor observe as regras contidas no plano 

diretor. Há casos em que a área urbana é delimitada pelo município após a outorga 

do título de mineração pelos órgãos competentes. Caberá, então, ao município 

analisar a viabilidade para o seu desenvolvimento, de forma que se a atividade 

minerária for desfavorável, poderá ingressar com processo de caducidade nos termos 

do Código de Mineração248.  

 

 Outra questão está relacionada com os municípios que não possuem plano 

diretor em razão de contar com a população inferior ao mínimo exigido, neste caso, 

as outorgas de título minerário, concedidas pelo poder público, podem ser adequadas 

à abstração das normas jurídicas, à realidade física de cada local, resolvendo-se os 

conflitos entre a atividade minerária e os interesses de desenvolvimento local. 

  

                                                
248 Artigo 42 do Decreto-lei 227/1967 
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CAPÍTULO IV - ASPECTOS LEGAIS DO MEIO AMBIENTE E SEUS 
COMPONENTES 
 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
No presente capítulo os aspectos legais do meio ambiente serão abordados 

pelos princípios que regem o direito ambiental, pela análise das principais diretrizes 

trazidas pela Constituição Federal de 1988, que dedica um capítulo e várias 

referências sobre o meio ambiente, pela Política Nacional do Meio Ambiente, que traz 

em seus objetivos e princípios um norte seguro para a compreensão da temática 

ambiental e pela Política Nacional de Educação Ambiental que, por intermédio de seus 

princípios e objetivos, demonstra a forma com que se constrói valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade.  

 

Já os componentes ambientais foram classificados em fatores (água, ar, solo 

e fauna e flora), porque estão presentes na atividade minerária, em todas as suas 

fases, de modo que sendo a legislação ampla, foi elaborado ao final de cada fator um 

quadro resumo com as principais normas aplicáveis. 

 

 

4.2. Princípios do direito ambiental 

 

Várias são as colocações da doutrina para dissertar sobre os princípios. Em 

termos gerais, princípios são pedras basilares de todo o sistema político-jurídico dos 

Estados civilizados249. São de fundamental importância na elaboração, interpretação 

e aplicação de uma norma, consequentemente, são disposições fundamentais que 

influenciam e repercutem sobre todas as demais normas do sistema, incorporando um 

sentido lógico, harmônico, racional e coerente250. 

 

                                                
249 FIORILLO, C.A.P. 2015, p. 72 

250 LOPES, M. M. D., 2009, p. 44 
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Em termos específicos, tem-se que o Direito Ambiental é uma ciência 

autônoma, e nessa qualidade possui os seus próprios princípios que constituem as 

ideias centrais desse micro sistema, tendo pois, a finalidade de nortear as condutas 

da sociedade e das autoridades. A autonomia do Direito Ambiental pode ser justificada 

com base nos princípios diretores contidos no artigo 225 da Constituição Federal de 

1988 que recepcionou a Lei Federal 6.938/1981, que trata da Política Nacional de 

Meio Ambiente, onde estão inseridas as variáveis que compõem o meio ambiente e 

seus princípios norteadores251.  

 

Internacionalmente, os princípios da ciência ambiental são frutos da 

necessidade de uma ecologia equilibrada, adaptado à realidade social e aos valores 

culturais de cada Estado252. Tem-se que a origem dos princípios da ciência ambiental 

teve o seu nascedouro na Conferência de Estocolmo de 1972 e foram ampliados na 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992),  

momento em que se formou a base para a adoção de uma Política Global de Meio 

Ambiente. 

 

Entende-se pois, que os princípios, no sentido jurídico, são proposições 

normativas básicas, positivados ou não, que traduzem os valores fundamentais do 

sistema jurídico. No presente estudo será dissertado apenas sobre os princípios do 

direito ambiental que subsidiam o entendimento ou que ofereçam alicerce para a 

compreensão do presente tese. 

 

 

4.2.1. Princípio do Desenvolvimento Sustentável 
 

 

O termo desenvolvimento sustentável, começou a ser construído em 1962, com 

a publicação do livro Primavera Silenciosa253, onde o clamor apaixonado da autora 

forçou a proibição do uso do DDT254, e chamou a atenção para os efeitos nocivos ao 

                                                
251 FIORILLO, C.A.P. 2015 p. 72 

252 FIORILLO, C.A.P.  2015, p. 72 

253 CARSON, R. 1962 – in Primavera Silenciosa - Título original Norte Americano, Silent Spring 

254 O DDT é o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra 
Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo 
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planeta pelo uso desordenado de produtos químicos na lavoura, trazendo 

consequências irreparáveis à saúde humana, dando origem ao movimento 

ambientalista.  

 

Dentre as informações trazidas pela obra, destaca-se o ponto em que a autora 

chama a atenção para a necessidade do controle ambiental, sob pena de prejuízo ao 

meio ambiente e, consequentemente, ao ser humano: 

 

“... devido ao fato de estas pequenas quantidades de 
inseticidas serem cumulativamente armazenadas, e só 
muito lentamente expelidas, a ameaça de envenenamento 
crônico e de mudanças degenerativas do fígado, bem 
como de outros órgãos, é muito concreta e real” 
(CARSON, 1962 p. 31). 

 

 

Outro marco importante no desenvolvimento embrionário do termo ocorreu em 

1968 quando políticos, físicos, industriais e cientistas se reuniram em uma pequana 

vila italiana para discutir sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e limites 

do crescimento, no então chamado Clube de Roma255, onde as discussões 

direcionaram a ideia de fazer uma reunião com cerca de 20 líderes e personalidades 

da época para tratar das condições humanas para o futuro. 

 

Deste encontro foi elaborado um projeto que fundou as bases do Clube de 

Roma. Quatro anos após, os cientistas americanos Dennis Meadows e Donella 

Meadows e um pesquisador norueguês Jorgen Randers, membros do clube, entraram 

para a história ao demonstrarem por meio de simulações a interação do homem com 

o meio ambiente, levando em consideração o número de habitantes e o esgotamento 

de recursos naturais, onde concluiu-se que, se a população mundial continuasse a 

consumir como na época, por consequência da industrialização, os recursos se 

esgotariam em menos de 100 (cem) anos. 

 

No mesmo ano ocorria a primeira conferência mundial sobre o tema, realizada 

em Estocolmo na Suécia, reunindo personalidades da ciência, da academia, da 

                                                
255 LIMA, C. 2012  
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indústria, chefes de Estado e outros líderes. O grupo ganharia reconhecimento 

mundial com a publicação do relatório denominado Limites do Crescimento256 (The 

limits to growth). 

 

Ainda em escala global, em 1987, foi publicado o relatório denominado Nosso 

Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Brundtland, no qual foram 

disseminados conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, reforçando a 

visão crítica adotada até então para o modelo de desenvolvimento econômico dos 

países industrializados e reproduzido pelos países em desenvolvimento, bem como 

evidenciado os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a 

capacidade de suporte dos ecossistemas257. 

 

No Brasil, podemos apontar alguns eventos que, por via reflexa, passaram a 

cuidar do tema por intermédio de aprovação de leis trazendo direcionamentos para 

que as indústrias passassem a gerenciar as suas externalidades, reduzindo o reflexo 

sobre o meio, e consequentemente, os danos à saúde humana. Foi quando em 1976, 

no Estado de São Paulo, foi promulgado a Lei 997 e seu regulamento Decreto 8.468, 

que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. 

 

Outro marco importante, agora em nível nacional, foi promulgação da Lei 

Federal nº 6.938 de 1981,  que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

por intermédio da qual, foram delineados, princípios e objetivos norteadores das 

questões ambientais, com cunho voltado a preservação do meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e a proteção da dignidade da vida humana. 

 

Ainda na mesma década, foi promulgada a Constituição Federal, que dedicou 

um capítulo exclusivo para o meio ambiente, onde se destaca o artigo 225, que 

expressa o dever de todos de preservar o meio ambiente e defendê-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

 

                                                
256 MEADOWS, D; RANDERS, J; MEADOWS, D. 2007 

257 LOPES, M.M.D., 2009, p. 38 
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Em 1992, instalou-se no Rio de Janeiro a Conferência Mundial das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde o termo foi 

empregado em onze de seus vinte e sete princípios, podendo ser sintetizado como 

sendo aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

 

Observa-se por este princípio a ideia de um duplo direito, posto que de um lado 

tem-se o direito do ser humano de desenvolver-se e realizar suas necessidades, 

sejam elas individuais ou sociais, e de outro, o dever de assegurar às futuras gerações 

condições favoráveis propícias à vida258. 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo “a manutenção 

das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades”. Entre o 

homem e o ambiente em que interage deve haver uma relação satisfatória, para que 

os recursos que estão hoje a disposição sejam garantidos para as futuras gerações259. 

 

Assim, não é possível admitir a sustentabilidade apenas sob o ponto de vista 

ecológico, que consiste no uso racional dos recursos naturais para que deles, 

gerações futuras possam desfrutar, mas, também a sustentabilidade social, que 

abrange as externalidades da pobreza como causa social que, direta ou 

indiretamente, podem contribuir para a degradação ambiental260.  

 

A busca de um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento social e o 

crescimento econômico é meta incansável nos dias atuais. Assim, a livre iniciativa – 

base das atividades econômicas, deve ser compreendida de forma restrita, já que o 

desenvolvimento econômico deve ocorrer de maneira harmônica com o ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

 

Ao lado dessa premissa a Constituição Federal de 1988 afirma que a livre 

iniciativa tem por fim assegurar a todos uma existência digna com base nos ditames 

                                                
258 MILARÉ, E. 2000. 

259 FIORILLO, C.A.P. 2003, p. 25. 

260 YOSHIDA, C.Y.M. 2006. 
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sociais e observado, dentre os diversos princípios, o da defesa do meio ambiente 

(inciso VI art. 170 CF/88). 

 

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:  

(...) 

VI - defesa do meio ambiente”.  

 

Nota-se que o princípio não tem por objetivo impedir o desenvolvimento 

econômico, mas, nos dizeres de FIORILLO (2003)261 “... caminham lado a lado com a 

livre concorrência e a defesa do meio ambiente, a fim de que a ordem econômica 

esteja voltada à justiça social”. 

 

 

4.2.2. Princípio da Participação 
 

 

O princípio trata da possibilidade de cada indivíduo ter acesso às informações 

relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive 

informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem 

como a oportunidade de participar dos processos decisórios. 

 

O referido princípio começou a ser construído na Conferência Mundial de 

Estocolmo (1972), na qual, salienta no princípio 19, ser indispensável os esforços para 

a educação sobre questões ambientais, fundamentando bases para que a conduta 

dos indivíduos, das empresas e da coletividade se paute no sentido de proteção e 

melhoramento do meio ambiente em toda a dimensão humana. O princípio ressalta 

ainda a importância do papel dos meios de comunicação de massa na difusão da 

informação de caráter educativo, visando o desenvolvimento humano. 

 

                                                
261 FIORILLO, C.A.P. 2003, p. 26. 
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“É indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos 
adultos e que preste a devida atenção ao setor da 
população menos privilegiado, para fundamentar as bases 
de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta 
dos indivíduos, das empresas e das coletividades 
inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a 
proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua 
dimensão humana. É igualmente essencial que os meios 
de comunicação de massas evitem contribuir para a 
deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, 
difundam informação de caráter educativo sobre a 
necessidade de protege-lo e melhorá-lo, a fim de que o 
homem possa desenvolver-se em todos os aspectos” 
(Ministério Público - BA, s/dt). 

 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, traz 

entre seus princípios, a participação como sendo o meio apropriado para que todos 

os cidadãos tenham a oportunidade de participar dos processos decisórios relativos 

às questões ambientais, ressaltando ser dever do Estado facilitar e estimular essa 

conscientização, criando mecanismos para que a informações esteja a disposição de 

todos. 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é 
assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os 
cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo 
terá acesso adequado às informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham as autoridades públicas, 
inclusive informações acerca de materiais e atividades 
perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os 
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à 
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo 
a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que 
se refere à compensação e reparação de danos (MMA, 
s/dt).  

 

A Carta constitucional de 1988 traz em seu artigo 225 o comando de que cabe 

a coletividade e ao Poder Público o dever de defesa, proteção e preservação do meio 

ambiente. Com isso a sociedade passou a dispor de um importante instrumento de 

participação direta na proteção da qualidade de vida e do meio ambiente. Para Arruda 

(1997), a participação é um instrumento capaz de facilitar meios para que a legislação 
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ambiental possa ser cumprida, possibilitando a transformação da qualidade de vida 

da população ao preservar o meio ambiente em todas as suas dimensões262. 

 

Por intermédio do princípio da participação é assegurado ao cidadão a 

possibilidade de participar das políticas públicas nas esferas legislativa - por meio de 

plebiscito, referendo e iniciativa popular - na esfera  administrativa - utilizando-se do 

direito à informação, direito de petição e participação em audiências públicas no 

processo de licenciamento ambiental - e finalmente, na esfera processual - por meio 

da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do 

mandado de injunção, da ação civil de responsabilidade por improbidade 

administrativa e ação direta de inconstitucionalidade263. 

 

Para BARROSO (2003) a participação da sociedade no processo de efetivação 

das leis e normas é fundamental para a concretização do estado democrático de 

direito.  

 

[...] é igualmente relevante para a efetividade das normas 
constitucionais a conscientização e a atuação construtiva 
da sociedade civil. Esta participação pode se dar por via 
não-institucional, como, e.g., através das formas legítimas 
de pressão política; por via institucional, pela utilização de 

mecanismos como a iniciativa popular do processo 
legislativo, o plebiscito e o referendo; e por via judicial, com 

a tutela coletiva de interesses pelas associações, 
entidades de classes e sindicatos264.  

 

Nesse sentido, CAPELLI (2002), destaca que a participação popular pode se 

efetivar por meio da manifestação de vontade: 

 

[...] a participação popular na legislação ambiental 
brasileira dá-se através da manifestação de vontade e 
possibilidade de indagação no procedimento 
administrativo-licenciador, na hipótese de ser precedido de 
estudo de impacto ambiental, através das audiências 
públicas; na participação em órgãos dotados de poderes 
normativos e/ou deliberativos (conselhos e comitês) e no 

                                                
262 ARRUDA, G.M.C. 1997, p. 239 

263 SIRVINSKAS, L.P. 2005. 

264 BARROSO, L.R. 2003, p. 280-281. 
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processo legislativo (iniciativa popular de lei e referendo). 
Por fim, ela ocorre através do acesso à Justiça265.  

 

Para MACHADO (2004), é salutar assegurar a participação do cidadão no trato 

com as questões ambientais para que a sadia qualidade de vida seja garantida para 

as atuais e futuras gerações. 

 

A participação dos indivíduos e das associações na 
formulação e execução da política ambiental foi uma nota 
marcante dos últimos vinte e cinco anos [...] As 
associações ambientais, ao terem como metas a 
valorização da água, do ar, do solo, da fauna, da flora e do 
próprio homem, tratam de interesses difusos, que não só 
dizem respeito a cada um de seus associados, mas 
também a um número indeterminado de pessoas266.   

 

A informação ambiental - base para a participação da sociedade - está prevista 

também nos artigos 6º, § 3º e 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo 

considerada como um instrumento de educação ambiental, também expresso no 

inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

 

Nota-se ainda que a informação ambiental é proposição resultante do direito à 

informação, previsto nos artigos 220 e 221 da Carta Política. O artigo 220 abrange 

não só o direito à informação, mas também um direito a ser informado, direito este, de 

natureza difusa267. 

 

Para Fiorillo (2015), o direito à informação tem natureza difusa e coletiva, e 

ocupa lugar de destaque nos Estados democráticos, principalmente quando essa 

informação diz respeito aos recursos naturais. Assim, a informação ambiental, assume 

papel importante garantindo que todos sejam devidamente informados sobre as 

                                                
265 CAPPELLI, 2002, p. 2 

266 MACHADO, P. A. L., 2004, p. 81-82 

267 Fiorillo, C.A.P. 2015 
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intervenções antrópicas no meio ambiente, para que o cidadão possa se posicionar 

de forma consciente sobre os efeitos dessas intervenções, contribuindo para trazer 

efeitos positivos sobre o meio em que vive268. 

 

MACHADO (2004) ao expressar sobre a informação salienta que é inegável a 

ligação entre meio ambiente e direito de ser informado, já que a informação visa, 

também, a dar a oportunidade para que o indivíduo informado possa tomar posição 

ou pronunciar-se sobre a matéria informada. 

 

[...] temos que reconhecer que vivemos em todo o mundo, 
principalmente após a década de 60, a era das 
comunicações. A todo momento temos a impressão de 
estarmos sendo informados. Dizemos “a impressão” pois, 
muitas vezes, a informação recebida não é capaz de ser 
eficaz ou produzir os resultados devidos. A informação 
serve para o processo de educação de cada pessoa e da 
comunidade. Mas a informação visa, também, a dar 
chance à pessoa informada de tomar posição ou 
pronunciar-se sobre a matéria informada269.  

 

Nota-se pelos autores citados, que a participação da sociedade é de crucial 

importância para garantir o acesso ao meio ambiente equilibrado. A participação aqui 

preconizada se efetiva com base em dois elementos fundamentais, a informação e a 

educação ambiental270, que são mecanismos que atuam em relação de 

complementaridade. 

 

Assim, entende-se que as informações ambientais sejam elas, recebidas ou 

produzidas pelos órgãos públicos devem ser disponibilizadas ao conhecimento do 

cidadão de modo sistemático e não apenas quando ocorrem os acidentes ambientais. 

A informação sistemática tem o condão de formar a consciência ambiental da 

                                                
268 Fiorillo, C.A.P. 2015 

269 MACHADO, P.A.L., 2004, p. 78. 

270 Lei Federal nº 9.795/1999: 

Art. 3º - “Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo”.  

Inciso V - “às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação 
dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões 
do processo produtivo no meio ambiente”. 

Na prática, o gerenciamento ambiental no setor privado cumpre o comando do dispositivo citado, já que programas de 
educação ambiental são implementados e surgem como ferramentas de disseminação da política ambiental, que traz como 
requisitos básicos, além do cumprimento com a legislação ambiental, o combate da poluição diretamente na fonte e melhoria 

contínua, o que só é possível com o envolvimento de todos os colaboradores.   
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população em todos os níveis e categorias oferecendo-lhe condições para opinar 

favoravelmente à proteção do ambiente271. 

 

Por fim, entende-se que a informação ambiental tem papel relevante na plena 

conscientização da sociedade, atuando como instrumento norteador para a proteção 

do meio ambiente. Nesse sentido, destacam-se como exemplos, a obrigatoriedade de 

publicação do pedido de licenciamento ambiental em todas as suas fases, o 

conhecimento prévio do Relatório de Impacto Ambiental para participar ativamente de 

audiências públicas nos processos de licenciamento que dependam de avaliação 

prévia dos impactos ambientais, a publicação de relatórios da qualidade ambiental, 

avisos publicitários sobre os males à saúde causados por agrotóxicos, dentre outros. 

 

 

4.2.3. Princípio da Prevenção 
 

 

Dentre os princípios de fundamental importância que norteiam o Direito 

Ambiental encontra-se o princípio da prevenção, o qual objetiva garantir a preservação 

do meio ambiente tendo em vista que direciona os instrumentos para ação anterior a 

ocorrência do dano ambiental. Sabe-se que a reparação, a restauração e a repressão 

nem sempre são eficazes, porque os danos ambientais podem, muitas vezes, ser 

irreversíveis ou irreparáveis272. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), traz em seu princípio 17 a indicação para a avaliação do 

impacto ambiental, como instrumento preventivo de defesa do meio ambiente. 

                                                
271 LOPES, M.M.D., 2009  

272 Em caso de dano ambiental, o TAC – Termo de Ajustamento de Condutas, se desponta como uma 
importante ferramenta de recuperação ou restauração do ambiente degradado (Art. 2º incisos XIII e 
XIV da Lei Federal nº 9.985/2000), por meio de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas. 
Recuperação: “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original”. 
Restauração:  “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 
próximo possível de sua condição original”. 
Destaca-se que a restauração é a mais indicada para correção dos efeitos adversos provocados 
pelo dano, mas, não pode-se esquecer que tanto a restauração como a recuperação tratam do 
aspecto cênico, porque o ambiente é constituído por ecossistemas, onde estão presentes, o solo e 
seus componentes (microorganismos e interações), a fauna, a ictiofauna, a flora, dentre outros, e 
este, uma vez que degradado, suporta os efeitos deletérios decorrentes do dano e não há garantia 
que ao formar um novo ecossistema, seja pela restauração ou recuperação, volte a ter as mesmas 
peculiaridades. 
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A avaliação do impacto ambiental, como instrumento 
nacional, será efetuada para as atividades planejadas que 
possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o 
meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma 
autoridade nacional competente.  

 

Na Carta constitucional de 1988, este princípio pode ser observado no 

comando do artigo 225, caput, que destaca a proteção e a preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. FIORILLO (2003) destaca que “a 

prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma 

conscientização ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma política de 

educação ambiental”273.  

 

No entendimento do autor, os instrumentos que se fundamentam no princípio 

da prevenção são o estudo prévio de impacto ambiental274, o manejo ecológico275, o 

tombamento276, as sanções administrativas277, dentre outros. 

 

Para MILARÉ (2000) o princípio da prevenção “é basilar em Direito Ambiental 

concernindo à prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de 

atentados ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis 

de alterar sua qualidade”278. 

                                                
273 FIORILLO, C. A. P., 2003, p. 37 

274 EIA / RIMA previsto na Resolução CONAMA nº 001/1986 e 237/1997. 

275 Art. 2º, inciso VIII da Lei Federal nº 9.985/2000:  
“Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 
ecossistemas”. 
A conservação segunda a lei no SNUC pode ser entendida de duas formas: da natureza e “in situ”, 
sendo que a primeira (art. 2º, II) consiste no manejo do uso humano da natureza, compreendendo 
a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 
natural, para que possa produzir o maior benefício em base 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, e a segunda (art. 2º, VII), consiste na 
conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações 
viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. 

276 O tombamento consiste em uma medida administrativa governamental de proteção aos bens de 
valor artístico, cultural ou natural sendo uma das primeiras formas de proteger estes patrimônio 
(BRASIL e SANTOS, 2007, p.512). 

277 Art. 70 da Lei Federal n.º 9.605/1998 e art. 1º do Decreto Federal n.º 3.179/1999:  
“Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental”. 

278 MILARÉ, E. 2000, p. 102. 
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A premissa básica do princípio da prevenção é combater a poluição em sua 

origem objetivando desta forma, reduzir ao máximo possível os eventuais impactos 

que por ventura uma atividade possa causar279. Este pressuposto pode ser observado 

em MACHADO (2005), que destaca o Tratado de Maastricht: “O Tratado de Maastricht 

sobre a União Europeia indica como princípios da Política Ambiental, entre outros, o 

da ação preventiva, baseada na correção prioritariamente na origem”280. 

 

Nesse sentido, observa-se a aplicação do princípio da prevenção como uma 

antecipação aos possíveis danos que possam ser causados ao meio ambiente, de 

forma que estes possam ser controlados em suas origens e não mais após sua 

concretização. BECHARA (2009), entende que os danos ambientais, especialmente 

os irreversíveis e os irreparáveis a longo prazo, e que por decorrência lógica 

comprometem a qualidade de vida, contam com instrumentos antecipatórios aos 

danos ambientais.  

 

parece óbvio que as normas jurídicas e as políticas 
públicas, como também as decisões judiciais, devem ser 
firmes no sentido de prevenir as lesões ao meio ambiente; 

devem minar as práticas e atividades que se mostrem 
causadoras de degradação ambiental; devem se antecipar 
aos danos ambientais e assim impedi-los281. 

 

FIORILLO (2003) destaca que o objetivo do princípio não é inviabilizar o 

desenvolvimento econômico, com a implementação das medidas de controle 

ambiental, pelo contrário, por intermédio deste princípio busca-se tratar os recursos 

ambientais como bens de uso comum do povo, que devem ser racionalizados em 

função da possibilidade de sua escassez para as gerações futuras. 

 

Oportuno salientar que não se quer com isso inviabilizar a 
atividade econômica, mas tão somente excluir do mercado 
o poluidor que ainda não constatou que os recursos 
ambientais são escassos, que não pertencem a uma ou 
algumas pessoas e que sua utilização encontra-se limitada 

                                                
279 LOPES, M.M.D., 2009  

280 MACHADO, P.A.L., 2005, p. 81 

281 BECHARA, E. 2009, p. 25 
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na utilização de próximo, porquanto o bem ambiental é um 
bem de uso comum do povo282. 

 

Por fim, entende que por intermédio dos pressupostos contidos no princípio da 

prevenção, sustenta-se os diversos instrumentos de caráter antecipatório, de forma a 

evitar ou reduzir a possibilidade de ocorrência de danos ambientais. 

 

 

4.2.4. Princípio da Precaução  
 

 

O princípio teve a sua origem na década de 1980, na Carta Mundial da 

Natureza, instituída pela Resolução ONU nº 37/7, de 1982283, onde no item 11 

observa-se a seguinte descrição:  

 

“Activities which might have an impact on nature shall be 
controlled, and the best available Technologies that 
minimize significant risks to nature or other adverse effects 
shall be used; in particular:  
 
[...] 
 
(b) Actitivities which are likely to pose a significant risk to 
nature shall be proceded by an exhaustive examination; 
their proponets shall demonstrate that expected benefits 
outweigh potential demage to nature, and where potential 
adverse effects are not fully understood, the activities 
should not proceed. 

 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), traz em 

seu princípio 15 a indicação de quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, o princípio da precaução deve ser utilizados para prevenir a degradação 

ambiental. 

 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deverá ser amplamente observado pelos 
Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas 

                                                
282 FIORILLO, C. A. P. 2003, p.38 

283 UNITED NATIONS, World Charter for Nature, 1982.  
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economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental. 

 

Ao contrário do princípio da prevenção, cujo foco é a aplicação em impactos 

ambientais já conhecidos e que tenham um histórico de informações sobre eles, o 

princípio da precaução, no entendimento de ANTUNES (2004) é: 

  

[...] aquele que determina que não se produzam 
intervenções no meio ambiente antes de ter a certeza de 
que estas não serão adversas para o meio ambiente. É 
evidente, entretanto, que a qualificação de uma 
intervenção como adversa está vinculada a um juízo de 
valor sobre a qualidade da mesma e a uma análise de 
custo/benefício do resultado da intervenção projetada. Isto 
deixa claro que o princípio da precaução está relacionado 
ao lançamento no ambiente de substâncias 
desconhecidas ou que não tenham sido suficientemente 
estudadas284 [...].  

 

O princípio da precaução, conforme destacado pelo autor, é também aplicável 

para os casos de risco de dano285, nos quais haja incerteza científica do potencial do 

impacto ao meio ambiente que possa ser causado por uma atividade ou substância 

química. 

 

DERANI (1997) entende que o princípio da precaução está ligado ao conceito 

de afastamento de perigo, buscando-se a proteção da existência humana ao destacar 

que:  

 

Precaução é cuidado. O princípio da precaução está ligado 
aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das 
gerações futuras, como também de sustentabilidade 
ambiental das atividades humanas. Este princípio é a 
tradução da busca da proteção da existência humana, seja 
pela proteção de seu ambiente como pelo asseguramento 
da integridade da vida humana. A partir desta premissa, 
deve-se também considerar não só o risco eminente de 
uma determinada atividade, como também os riscos 
futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os 

                                                
284 ANTUNES, P. B. 2004, p. 36 

285 No contexto do gerenciamento ambiental risco pode ser definido como sendo: “relação existente 
entre a probabilidade de um acontecimento fortuito que está por vir ou um certo acidente e o 
consequente tamanho do prejuízo que este impacto pode causar ao meio ambiente” (BRASIL e 
SANTOS, 2007, p. 478). 
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quais nossa compreensão e o atual estágio de 
desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em 
toda densidade286 [...].  

 

Para BECHARA (2009), determinadas atividades desafiam a ciência e geram 

incertezas com relação aos impactos ambientais possíveis. Para a autora, a despeito 

das dúvidas, uma decisão deve ser tomada, mas lança a indagação sobre como tomar 

uma decisão justa e equilibrada se a ciência ainda não trouxe a resposta287. A autora, 

ao citar RIOS, DERANI (2005), pondera que: 

 

A resposta está no princípio da precaução, segundo o qual 
os Estados devem agir de forma cautelosa ao liberar 
atividades cujos impactos ambientais não possam, ainda, 
ser conhecidos. Não devem esperar pela certeza científica 
do dano para adotar uma medida que possa evitar o 
prejuízo ambiental. 

 

No entendimento de BECHARA (2009) a compreensão dos princípios da 

precaução e prevenção está muito próxima, destacando que: 

 

Ambos tem por escopo, é verdade, evitar a ocorrência de 
danos ao meio ambiente, mas o princípio da prevenção o 
faz ao se deparar com lesões ambientais iminentes e 
praticamente certas, e o princípio da precaução o faz, 
grosso modo, ao presumir lesões ambientais futuras sem, 

contudo, possuir elementos científicos suficientes para 
afirmá-los com convicção. A incerteza científica sobre os 
danos ambientais da atividade a ser desenvolvida, porém, 
não impede uma medida acauteladora, aplicando-se, aqui, 
a máxima in dubio pro ambiente288.  

 

MACHADO (2005), destaca que são inaceitáveis os riscos que colocam em 

perigo o meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendendo que, por intermédio 

deste princípio, os riscos devem ser controlados:  

 

controlar o risco é não aceitar qualquer risco. Há riscos 
inaceitáveis, como aquele que coloca em perigo os valores 
constitucionais protegidos, como o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, os processos ecológicos 

                                                
286 DERANI, 1997, p. 167 

287 BECHARA, E. 2009, p. 28 

288 BECHARA, E. 2009, p. 30 
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essenciais, o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas, a diversidade e a integridade do patrimônio 
biológico – incluído genético – e a função ecológica da 

fauna e da flora289. 

 

O princípio da precaução encontra-se inserido no ordenamento jurídico pátrio, 

por intermédio do artigo 225, § 1º, inciso V da Constituição Federal de 1988 que 

destaca a obrigatoriedade do controle do risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente290.  

 

O princípio também pode ser visualizado em alguns textos normativos, como 

por exemplo, na Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre Crimes Ambientais291, 

na Lei Federal nº 11.105/2005292, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança e Organismos Geneticamente Modificados e Decreto Federal 

5.300/2004293, que regulamenta a Lei Federal nº 7.661 de 1998 que dispõe sobre o 

gerenciamento costeiro. 

4.2.5. Princípio do Poluidor Pagador 
 

 

                                                
289 MACHADO, P. A. L., 2005, p. 73 

290 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...]. 
V – Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnica, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente290. 

 
291 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora: 
... 
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental 
grave ou irreversível. 

292 Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, 
o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o 
descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes 
o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à 
saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do 
meio ambiente. 

293 Art. 5o  São princípios fundamentais da gestão da zona costeira, além daqueles estabelecidos na 
Política Nacional de Meio Ambiente, na Política Nacional para os Recursos do Mar e na Política 
Nacional de Recursos Hídricos: 

     [...] 
     X - a aplicação do princípio da precaução tal como definido na Agenda 21, adotando-se medidas 

eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio ambiente, sempre que houver perigo de 
dano grave ou irreversível, mesmo na falta de dados científicos completos e atualizados. 
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O princípio do poluidor pagador possui duplo elemento de análise, o preventivo 

que atua no sentido de se evitar a ocorrência de danos ambientais, onde, impõe-se 

ao poluidor o dever de arcar com as externalidades294 que sua atividade possa causar 

ao meio ambiente e; o repressivo, quando o dano já ocorreu, visa a sua reparação295. 

 

 Para BECHARA (2009), a data mais remota que trata do princípio do poluidor 

permeia a década de 1970, quando a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) definiu o princípio do poluidor pagador como 

sendo:  

 

As pessoas naturais ou jurídicas, sendo regidas pelo 
direito público ou privado, devem pagar os custos das 
medidas que sejam necessárias para eliminar a 
contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos 
padrões ou medidas equivalentes, que assegurem a 
qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público 
competente296. 

 

 

No ordenamento jurídico pátrio este princípio encontra-se expresso no § 3º do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina a sujeição dos poluidores, 

pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da 

obrigação de reparar os danos causados297.  

 

Por este dispositivo, o poluidor deverá ser responsabilizado pelos prejuízos 

causados ao meio ambiente de forma mais ampla possível. No nosso sistema jurídico, 

adota-se o princípio da responsabilidade objetiva, que se traduz no fato de que, 

                                                
294 Para TUPIASSU (2003), externalidade pode ser positiva ou negativa. A positiva ocorre quando a 

ação de um ente econômico acarreta benefícios à comunidade, sem cobrar-lhes diretamente por 
isso, e a negativa ocorre quando a atividade apresenta consequências adversas à comunidade, 
como por exemplo, os impactos ambientais (TUPIASSU, L.V.C. 2003, p.167).  

295 FIORILLO, C.A.P., 2003, p. 28 
296 BECHARA, E. 2009, p. 33 

297 O dispositivo constitucional traz o fundamento da tríplice responsabilização em matéria ambiental, 
que em simples palavras significa a possibilidade imputar a alguém responsabilidade nas esferas, 
administrativa, civil e penal. 
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comprovado o dano ambiental, ela se dará independentemente da existência de culpa, 

como preceitua o artigo 14 da Lei Federal nº 6.938 de 1981298. 

 

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(1992), por intermédio dos princípios 13 e 16, expressa que: 

 

Princípio 13 
Os Estados devem desenvolver legislação nacional 
relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas de 
poluição e de outros danos ambientais. Os Estados devem 
também cooperar, de maneira expedita e mais 
determinada, no desenvolvimento do direito internacional 
no que se refere à responsabilidade e à indenização por 
efeitos adversos dos danos ambientais causados, em 
áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua 
jurisdição ou sob seu controle (MMA, s/dt). 

 

Princípio 16 
As autoridades nacionais devem procurar promover a 
internacionalização dos custos ambientais e o uso de 
instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse 
público e sem provocar distorções no comércio e nos 
investimentos internacionais (MMA, s/dt). 

 

Para Machado (2005), de acordo com esse princípio, quem utilizar recurso 

natural deve suportar todos os custos necessários a ele inerentes299. 

 

Nota-se que o objetivo do princípio é redistribuir equitativamente as 

externalidades ambientais, ou seja, os efeitos externos negativos ao meio ambiente. 

A prevenção, a precaução, a correção na fonte, além da repressão penal, civil e 

administrativa devem ser repassados aos responsáveis pelas externalidades.  

 

Com a aplicação do princípio do poluidor pagador, objetiva-se internalizar os 

custos ambientais, que se traduzem na internalização das externalidades negativas, 

                                                
298 Art. 14, § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 

299 MACHADO, P. A. L., 2005.  
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ou seja, fazer com que os custos sejam suportados pelo poluidor e não mais pela 

sociedade300. 

 

 

4.3. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

A Constituição Federal de 1988, destaca entre os direitos e garantias 

fundamentais a proteção do meio ambiente, bem como expressa que na ocorrência 

de um dano ambiental, haverá também a violação de outros direitos fundamentais do 

homem, como a vida, a saúde e o bem estar301. 

 

A Carta Magna também dita regras de competência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, para legislar em matéria ambiental, dividindo-se em 

competência material e legislativa. 

 

A competência material se divide em exclusiva e comum, sendo que a primeira 

é reservada a uma entidade com exclusão das demais e a segunda é reservada a 

todos os entes da federação que em condições de igualdade exercem-na sem excluir 

a do outro. É a chamada competência cumulativa, as quais são apontadas por 

FIORILLO (2003), como sendo exclusiva, privativa, concorrente e suplementar302.  

 

No capítulo relativo aos princípios gerais da atividade econômica, em seu artigo 

170303, o texto constitucional esboça que a valorização do trabalho e a livre iniciativa 

têm a finalidade de assegurar a todos uma existência digna, com base nos ditames 

da justiça social. Observe-se que, a Emenda Constitucional nº 42/2003 ampliou a 

                                                
300 LOPES, M.M.D., 2009, p. 72 

301 Artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal de 1988 

302 a) exclusiva: é a atribuída a um ente com a exclusão dos demais, sendo certo que esta 
competência é indelegável. É prevista no art. 25, §§ 1º e 2º da Constituição Federal; 
b) privativa: é a enumerada como própria de uma entidade, todavia, passível de delegação e 
suplementação da competência. É prevista pelo art. 22 e parágrafo único da Constituição Federal; 
c) concorrente: é a competência prevista no art. 24 da Constituição Federal, a qual se caracteriza 
pela possibilidade de União, Estados e Distrito Federal, disporem sobre o mesmo assunto ou 
matéria, sendo que à União caberá legislar sobre normas gerais; 
d) suplementar: correlata à concorrente, é a que atribui competência a Estados, Distrito Federal 
(art. 24, § 2º da CF/1988) e Municípios (art. 30, II) para legislarem sobre normas que suplementem 
o conteúdo de princípios e normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas. 

303 Art. 170. Da Constituição Federal de 1988. 
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defesa do meio ambiente, prevendo como princípio da ordem econômica a 

possibilidade de tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos 

e serviços e de seus processos de elaboração e prestação304. 

 

Vale ressaltar que a Carta Magna, ao tratar da competência do SUS (Sistema 

Único de Saúde), atribui-lhe o dever de colaborar com a proteção do meio ambiente, 

expressando que nele está compreendido o meio ambiente do trabalho305.  

 

Já o artigo 216 expressa que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, nos quais se incluem os contidos nos incisos I a V, 

como por exemplo, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as 

criações artísticas, dentre outros.  

 

Finalmente, o artigo 225, que trata do capítulo relativo ao meio ambiente, 

expressa que “todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Importante ressaltar que o pronome indefinido todos deve ser compreendido como 

sendo todos os seres vivos assim incluídos o homem, a flora e a fauna, onde estão 

inseridos os microrganismos, a ictiofauna306, as comunidades bentônicas307, dentre 

outros.  

 

A distribuição do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve 

ser entendido como sendo todos os seus componentes, mesmo porque, a restrição 

do direito a um componente, bastaria para o desequilíbrio do ambiente. Sabe-se que 

os microrganismos que vivem no solo são responsáveis pela sua sustentabilidade, 

assim, se não fossem abarcados pela proteção, poderiam ser facilmente suprimidos 

pela intervenção do homem, o que levaria ao empobrecimento do solo e a 

consequente perda de vegetação, além de maior possibilidade de erosão que, levaria 

ao comprometimento da existência da ictiofauna e microrganismos aquáticos. 

                                                
304 Inciso VI do artigo 170 da Constituição Federal de 1988 – nova redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003. 

305 Artigo 200, inciso VIII da Constituição Federal de 1988. 

306 Ictiofauna - conjunto de espécies de peixes que existe em uma determinada região biogeográfica. 

307 Comunidades Bentônicas - são as comunidades que vivem no substrato de fundo de ecossistemas 
aquáticos  
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O dispositivo expressa ainda que o meio ambiente é “bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Portanto, entende-se que o bem 

ambiental pode ser desfrutado por toda e qualquer pessoa. Se a titularidade desse 

bem é representada pelo pronome indefinido todos, então, estamos diante de um bem 

difuso, metaindividual, já que por sua natureza, supera um indivíduo.  

 

O meio ambiente é um bem que não é público, muito menos particular, já que 

não se refere a uma pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público 

individualmente considerada, mas sim atinge a todos difusamente.  Para ANTUNES 

(2005), o fato de se tratar de um bem de uso comum, não significa que esse bem seja 

um bem público.  

 

Os direitos difusos ganharam definição legal infraconstitucional com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu que os direitos difusos, para 

efeito daquele código, são transindividuais, de natureza indivisível, dos quais são 

titulares de direitos pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato308. 

 

Assim sendo, o bem ambiental configura um direito difuso, metaindividual, não 

limitado aos interesses privados ou públicos. O titular do bem ambiental é a 

coletividade, assim entendida como sendo os brasileiros e estrangeiros residentes no 

País (CF, art. 5º, caput).  

 

A essencialidade de que trata o dispositivo deve ser compreendida a luz do que 

dispõe a Carta constitucional309, já que valores fundamentais mínimos, tais como a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade, a infância e a assistência aos desamparados, propiciam 

elementos para a dignidade da pessoa humana.  

 

Esses valores constituem um piso vital mínimo de direitos que devem ser 

assegurados pelo Estado, para que o cidadão possa desfrutar da sadia qualidade de 

                                                
308 Inciso I, parágrafo único do artigo 81 da Lei Federal no. 8.078/1990. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor. 

309 Inciso III do artigo 1º, combinado com o artigo 6º, ambos da Constituição Federal de 1988. 
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vida, já que uma vida digna e saudável só é possível se efetivados os direitos 

implícitos nesse piso vital mínimo, como expressa FIORILLO (2003)310. 

 

O dispositivo analisado expressa que cabe ao “Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo [...]”. Esses deveres se consubstanciam no fato 

de que para assegurar e dar efetividade a esse direito incumbe-se ao Poder 

Público311, exigir, na forma da lei, que para a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, seja 

elaborado estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade312 e estão 

presentes nos § 1.º, incisos IV, V e § 2.º e § 3.º do dispositivo, os quais serão 

analisados. 

  

Ainda nesse sentido, LEITE (1998) entende que as funções do Estado vem 

sendo alteradas com o advento da crise ecológica e a extensão da proteção do meio 

ambiente prevista no dispositivo em análise, já que os deveres de proteção e 

preservação do meio ambiente são repartidos com a sociedade313. 

 

A Carta constitucional expressa ainda que “aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado314”. Entende-se que 

este ditame pode ser visto sob duas óticas. A primeira, podemos interpretar que a 

preocupação do legislador constitucional foi a de preservar o aspecto cênico do local 

onde os recursos minerais são explorados, e a segunda que essa recuperação deve 

ser feita de acordo com “solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 

forma da lei”. A solução técnica para recuperar áreas degradadas ocorre por meio da 

elaboração do PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, estudo esse 

que, utilizando técnicas da engenharia florestal, desenvolve mecanismos para 

restauração ou recuperação ou do ambiente degradado, cujas considerações serão 

tratadas no capítulo 5.2.1.3.  

                                                
310 FIORILLO, C. A. P., 2003, p.  

311 § 1.º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

312 Inciso IV do § 1.º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

313 LEITE, J.R.M. 1998. 

314 § 2.º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 
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Pelo que se depreende do parágrafo analisado, entende-se que este vem ao 

encontro com o princípio do poluidor pagador, que estabelece que quem utiliza o 

recurso ambiental deve internalizar as suas externalidades.  

 

Finalmente, o “caput” do dispositivo constitucional analisado traz a expressão, 

“[...] para as presentes e futuras gerações”. O que deve ser entendido no sentido de 

que o bem ambiental, que é um direito de todos, que é essencial à sadia qualidade de 

vida, pode ser utilizado segundo os critérios estabelecidos pelo legislador (dever do 

poder público) e com a conscientização de que esse uso deve ser de forma racional, 

para se evitar o desperdício e até o seu esgotamento (toda coletividade). 

 

 

4.4. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 
 

A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências, é a principal norma ambiental depois da Constituição Federal, pois ela 

traz conceitos, objetivos, princípios, instrumentos, e criou o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, enfim, 

traçou toda a sistemática das políticas públicas brasileiras para o meio ambiente.  

 

A Política Nacional do Meio Ambiente é o conjunto de diretrizes gerais 

estabelecidas por lei que têm o objetivo de compatibilizar e integrar as políticas 

públicas de meio ambiente dos diversos entes federados, tornando efetivo o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, contido no caput do artigo 225 

da Constituição Federal. E por meio ambiente ecologicamente equilibrado é possível 

compreender a qualidade ambiental propícia à vida das presentes e das futuras 

gerações. 

 

Dentre os principais conceitos contidos na PNMA, destaca-se o conceito 

holístico de meio ambiente, no qual são contempladas, além das variáveis de ordem 

química, física e biológica, também as intervenções humanas que influenciam as 

condicionantes sociais e econômicas. Segundo Yoshida (2001), tais condicionantes 

não estão expressas na lei brasileira, “mas podem e devem ser consideradas nela 
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implícitas, mediante interpretação sistemática, conjugando-a com a definição de 

poluição”315.  

 

Pode-se dizer que a PNMA tem objetivos gerais316 e objetivos específicos317, 

sendo que os primeiros se traduzem na “preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana [...]”. O referido artigo complementa dizendo que para 

atender aos objetivos gerais, a política deverá atentar ao cumprimento de princípios 

norteadores das ações318, e os segundos trazem ações de caráter específico 

norteadores do cumprimento da política319. 

                                                
315 Inciso III do artigo 3º. da Lei Federal nº 6.938/1981 

316 Artigo 2º. da Lei Federal nº 6.938/1981 

317 Artigo 4º. da Lei Federal nº 6.938/1981 

318 Artigo 2º. Da Lei Federal no. 6.938/1981 que expressa: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem 
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios”: 
I. ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo;  
II. racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
III. planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV. proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  
V. controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  
VI. incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais;  
VII. acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
VIII. recuperação de áreas degradadas;  
IX. proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X. educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

319 Artigo 4º. da Lei Federal no. 6.938/1981 que expressa: “A Política Nacional do Meio Ambiente 
visara”: 
I. à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
II. à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios;  
III. ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso 
e manejo de recursos ambientais;  
IV. ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional 
de recursos ambientais;  
V. à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações 
ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  
VI. à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  
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A PNMA “deve ser compreendida como o conjunto dos instrumentos legais, 

técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados à promoção do 

desenvolvimento sustentado da sociedade e economias brasileiras”320.  

 

A norma em questão traz diretrizes para a organização da gestão estatal no 

que tange ao controle dos recursos ambientais e a determinação de instrumentos 

econômicos capazes de incentivar a adoção de práticas produtivas, ambientalmente 

corretas CARNEIRO (2003). Objetiva ainda, compatibilizar a proteção ambiental com 

o desenvolvimento socioeconômico, de forma a assegurar condições para o 

progresso industrial, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade 

da vida humana. O alcance desses objetivos só será possível com base na aplicação 

dos princípios legais, estatuídos no artigo 2º da Política. 

 

Outro ponto de destaque é a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, expresso no caput do art. 6º da Política, de onde se pode compreender 

como sendo o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 

direta ou indiretamente pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.  

 

De acordo com Antunes (2004), o SISNAMA constitui-se por órgãos e 

instituições de caráter ambiental nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, 

conforme definido em lei, objetivando articularem-se entre si, com o objetivo de 

implementar e manter as políticas públicas ambientais de uma maneira conjunta. 

 

O sistema é de fato e de direito uma estrutura político-administrativa 

governamental e que também é aberta à participação de instituições não 

governamentais, ou seja, um sistema estruturado para facilitar a gestão ambiental no 

Brasil. Silva (2003), destaca que o SISNAMA é o conjunto de órgãos, entidades, 

normas e práticas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

fundações instituídas pelo Poder Público, cujo órgão central é o Ministério do Meio 

Ambiente - MMA. 

                                                
VII. à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

320 ANTUNES, P.B. 1999, p. 65. 
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De acordo com o artigo 6º da PNMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA está estruturado conforme a seguir: órgão superior, órgão consultivo e 

deliberativo, órgão central, órgão executor, órgãos seccionais e locais321.  

 

Por fim, destacam-se os instrumentos da PNMA, que estão elencados nos 

incisos I a XIII do seu artigo 9º. Sabe-se que são mecanismos utilizados pela 

Administração Pública ambiental com a finalidade de alcançar os objetivos da 

Política322.  

                                                
321 Artigo 6º. Da Lei Federal nº 6.938/1981 

I. órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República 
na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os 
recursos ambientais; 
II. órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a 
finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;  
III. órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade 
de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as 
diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;   
IV. órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 
com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente;   
V. Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 
programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental; 
VI. Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização 
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

322 Artigo 9º. Da Lei Federal nº 6.938/1981, que expressa: “São instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente: ” 
I. o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  
II. o zoneamento ambiental; 
III. a avaliação de impactos ambientais;  
IV. o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  
V. os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  
VI. a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual 
e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas; 
VII. o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  
VIII. o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  
IX. as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias 
à preservação ou correção da degradação ambiental.  
X. a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
XI. a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
Público a produzi-las, quando inexistentes; 
XII. o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais;  
XIII. instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 
outros. 
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De acordo com Antunes (2004), os instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente vão ao encontro do artigo 225 da Constituição Federal, notadamente no § 

1º e seus incisos. 

 

Para Silva (2003), os instrumentos da PNMA estão divididos em três grupos: 

 

No primeiro grupo, estão os instrumentos de intervenção ambiental, que são os 

mecanismos normativos condicionadores das condutas e atividades do homem no 

meio ambiente e estão expressos nos incisos I, II, III, IV,V e VI do artigo 9º.  

 

No segundo grupo, estão os instrumentos de controle ambiental, que são as 

medidas e atos adotados pelo Poder Público ou pelo particular com o objetivo de 

avaliar o atendimento das normas e planos de padrão de qualidade ambiental. Para o 

autor, essa avaliação pode ocorrer em três momentos, o primeiro deles ocorre antes 

da ação, que é o controle prévio por meio da avaliação de impactos ambientais e do 

licenciamento ambiental (inciso III e IV do artigo 9º), o segundo ocorre durante a ação, 

por meio de inspeções, fiscalizações e relatório (inciso VII, VIII, X e XI do artigo 9º), e 

o terceiro ocorre depois da ação que é o controle por meio de vistorias, monitoramento 

e exames, que podem ser apresentados em forma de relatório de auditoria ambiental.  

 

No terceiro grupo, estão os instrumentos de controle repressivos constituídos 

pelas medidas sancionatórias (civil, penal e administrativa) aplicáveis a pessoa física 

ou jurídica (inciso IX do artigo 9º). 

 

Pode-se observar que, de acordo com a estrutura pela qual a PNMA foi 

concebida, esta traz uma visão inovadora, onde seu objetivo é garantir a preservação 

do meio ambiente, o desenvolvimento socioeconômico e a proteção da dignidade da 

vida humana, constituindo assim as bases para o desenvolvimento sustentável.  
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Figura 1 – Desenvolvimento Sustentável 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

 
4.5. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
            

            

            
        

A vinculação da questão educacional à problemática ambiental, conforme 

destaca Leite (2001), pode ser evidenciada de maneira explícita no inciso X do artigo 

2º da Política Nacional de Meio Ambiente323, que expressa como um dos princípios a 

serem atendidos para a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida. 

 
A regulamentação da Política Nacional de Meio Ambiente, ocorrida por meio 

do Decreto 99.274/1990, trouxe em seu artigo 1º inciso VII a competência do Poder 

Público para garantir a orientação à educação nos diferentes níveis de ensino com a 

inclusão do estudo da ecologia no currículo escolar das diversas matérias, de forma 

a propiciar a efetiva participação do cidadão e da comunidade na defesa do meio 

ambiente.  

 

Nota-se que a regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente, ocorrida 

há quase dez anos após sua promulgação, trouxe a inclusão da ecologia no currículo 

escolar como forma de propiciar aos alunos a compreensão da interação do homem 

                                                
323 Inciso X do artigo 2º. da Lei Federal nº 6.938/1981, expressa que: “A educação ambiental para todos 

os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente”. 
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no meio natural. Leite (2001), destaca que não só a ecologia, mas diversas outras 

ciências como a filosofia, a geografia e a economia, compõem a base para a 

compreensão da educação ambiental de maneira ampla, seja na escola, no trabalho 

ou na sociedade como um todo. Assim, utilizar-se somente dos conceitos da ecologia 

pode influenciar, de maneira negativa, a compreensão da extensão dos princípios da 

educação ambiental, uma vez que esta possui bases muito mais amplas, voltadas à 

formação crítica dos cidadãos. 

 

Para a UNESCO (1987, apud BRASIL; SANTOS, 2007, p. 204), educação 

ambiental consiste em um: 

 

Processo de aprendizagem e de ação educativa 
permanentes, através da qual os indivíduos e as 
comunidades adquirem a consciência de que são parte 
integrante do meio ambiente, além de conhecimentos, 
habilidades, experiências, valores e a determinação que 
os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na 
busca de soluções para os problemas ambientais, 
presentes e futuros.  

 

 

A norma em comento, expressa que “entendem-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade”324. E ainda, que a “educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal”325. 

 

Para Philippi Jr. e Pelicioni (2002), “educação ambiental é um processo de 

educação política que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem 

                                                
324 Artigo 1º. da Lei Federal nº. 9.795/1999. BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. 

325 Artigo 2º. da Lei Federal nº. 9.795/1999 
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como a formação de atitudes e habilidades que se transformam necessariamente em 

práticas de cidadania que garantem uma sociedade sustentável326”.  

 
Para Lima e Silva et al (2002), a educação ambiental consiste em:  

 

[...] um processo em que se busca despertar a 
preocupação dos indivíduos e comunidades para as 
questões ambientais, fornecendo informações e 
contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência 
crítica. Estímulo à adoção de hábitos e atitudes que levem 
em conta as inter-relações humanos-ambiente e as 
consequências de ações individuais e coletivas sobre a 
melhoria da qualidade de vida327. 

 
 

Pelos conceitos expressos acima, observa-se a preocupação com a 

necessidade do desenvolvimento de práticas de cidadania traduzidas pelo 

aprendizado constante, pelo envolvimento da coletividade e, principalmente, pelo 

desenvolvimento de uma consciência crítica. Nesse sentido, a Política Nacional de 

Educação Ambiental traz princípios básicos com enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo, dentre outros328.  

 

A educação ambiental, enquanto uma proposta educacional emancipatória e 

comprometida com o desenvolvimento, deve ainda considerar os pressupostos 

contidos no artigo 225 da Constituição Federal, ou seja, o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, o dever do poder público e da coletividade em 

preservar e defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e, 

principalmente, a construção de um estilo de desenvolvimento socialmente justo e 

                                                
326 PHILIPPI JR.; PELICIONI, 2002, p. 3. 

327 Lima e Silva et al, 2002, p. 91 

328 Artigo 4º. Da Lei Federal nº 9.795/1999, expressa que “são princípios básicos da educação 
ambiental”:  

 I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
 II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 
 III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 
 IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
 V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
 VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
 VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
 VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
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ambientalmente seguro, orientado por meio da prática democrática fundamentada no 

direito de todos a uma vida digna, respeitando a pluralidade e a diversidade cultural 

QUINTAS (2001). 

 

Com base nesses pressupostos, fundamentam-se os objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental, os quais definem ações visando o desenvolvimento 

de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, dentre outros329. 

 

Para Lopes (2009) a efetivação da implementação da educação ambiental, 

ainda está longe de ser concretizada. Observa-se, no entanto, que alguns passos já 

foram dados e, na atualidade, experiências do setor industrial demonstram a 

ampliação dos horizontes da educação não formal junto aos trabalhadores, seja por 

meio da implementação de práticas ambientais no ambiente de trabalho, seja pela 

divulgação de ações que a empresa desenvolve para garantir a economia de matéria-

prima, redução de refugos e aumento da competitividade de seu produto no mercado. 

 

 

4.6. DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS AOS COMPONENTES AMBIENTAIS 

 
 

Para facilitar a compreensão da interação do homem sobre o meio ambiente 

deve buscar uma classificação dos diversos elementos que estão em constante 

interação. Para efeito deste trabalho, esses elementos foram denominados como 

fatores ambientais e classificados da seguinte forma: a) fator água, assim entendido 

                                                
329 Artigo 5º. da Lei Federal nº 9.795/1999, expressa que: “São objetivos fundamentais da educação 

ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; 

 II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 

 IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do 
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania; 
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, 
com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

 VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 
 VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos 

para o futuro da humanidade. 



120 

 

desde a extração do recurso até o lançamento de efluentes; b) fator ar, que 

compreende as emissões atmosféricas emitidas por fontes móveis e estacionárias, 

ruídos e odores; c) fator solo, assim considerado o uso e a ocupação do solo e a 

destinação dos resíduos; e d) fator fauna e flora, representada pela vegetação de 

interesse ambiental e os animais. 

 

Serão tecidas considerações sobre os fatores ambientais antes mencionados 

com a finalidade de fornecer elementos para a compreensão do funcionamento da 

metodologia, foco deste trabalho, bem como será feita uma breve análise sobre a 

evolução histórica da legislação interveniente. 

 

4.6.1. Fator Água 

 
A água está disponível nos estados líquido, sólido e gasoso, sendo uma das 

substâncias mais comuns na natureza, cobrindo cerca de setenta por cento da 

superfície do planeta, podendo ser encontrada mais facilmente no estado líquido e é 

constantemente renovável por meio do ciclo hidrológico.  

 

Ocorre que, embora o recurso seja abundante, a verdade é que nem toda água 

está disponível para o consumo humano. Tem-se que a maior parte do recurso é 

composta por água salgada e as tecnologias existentes para dessalinização são caras 

com relação aos métodos utilizados para o tratamento, já quanto às águas disponíveis 

nas geleiras, pela sua localização geográfica, verifica-se que o seu uso é inviabilizado 

face aos elevados custos com o transporte, e por último, as águas disponíveis nos 

aquíferos podem ser exploradas por intermédio de tecnologias de perfuração de poços 

profundos, embora os custos também sejam elevados. Assim, a maior parte do 

recurso disponível provém dos mananciais superficiais. 

 

Outro problema é a qualidade da água, já que a intervenção humana, por vezes 

desordenada, faz com que essa pequena quantidade, disponível para uso, receba os 

reflexos das externalidades produzidas pelo homem. Tais externalidades podem 

prejudicar a qualidade da água seja por intermédio de contaminação ou poluição, 

conforme explicam Braga at al (2002, p. 81): 
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[...] a poluição está associada ao ato de manchar ou sujar, 
o que demonstra a conotação estética dada à poluição 
quando esta passou a ser percebida. Entretanto, a 
alteração da qualidade da água não está necessariamente 
ligada somente a aspectos estéticos, já que a água de 
aparência satisfatória para um determinado uso pode 
conter micro-organismos patogênicos e substâncias 
tóxicas para determinadas espécies, e águas com aspecto 
desagradável podem ter determinados usos. A noção de 
poluição deve estar associada ao uso que se faz da água. 

 

Para o autor, é importante estabelecer uma diferenciação entre os conceitos 

de poluição e contaminação, já que as vezes são utilizados como sinônimos: 

 

A contaminação refere-se à transmissão de substâncias 
ou micro-organismos nocivos à saúde pela água. Assim, a 
presença na água de organismos patogênicos prejudiciais 
ao homem não significa que o ambiente aquático esteja 
ecologicamente desequilibrado. De maneira análoga, a 
ocorrência de poluição não implica necessariamente 
riscos à saúde de todos os organismos que fazem uso dos 
recursos hídricos afetados. Por exemplo, a introdução de 
calor excessivo nos corpos de água pode causar 
profundas alterações ecológicas no meio sem que isso 
signifique necessariamente restrições ao seu consumo 
pelo homem. 

 

O crescente comprometimento das águas pela poluição, proveniente dos 

esgotos domésticos e industriais, pelo uso de agrotóxicos, pela supressão da 

vegetação ciliar situada nas margens dos cursos d’água, dentre outras atividades, 

vem diminuindo consideravelmente a qualidade do recurso. Assim, por intermédio dos 

instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos, tais como a 

outorga330 de captação e de lançamento de efluentes que se destaca como importante 

ferramenta para a gestão do recurso de forma a evitar a sua contaminação.  

 

Destaca-se que a gestão dos recursos hídricos nos empreendimentos deve 

levar em consideração, dentre outros elementos, o tipo de abastecimento - nele 

compreendido a rede pública e a captação superficial ou subterrânea, o tipo de 

efluente gerado - sanitário e/ou industrial, o tipo de lançamento de efluentes gerados 

                                                
330 A Outorga é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos pelo qual o Poder 

Público autoriza o usuário, sob condições preestabelecidas, a utilizar ou realizar interferências 
hidráulicas nos recursos hídricos necessários à sua atividade, garantindo o direito de acesso a esses 
recursos, dado que a água é um bem de domínio público. ANA – AGÊNCIA AMBIENTAL DE 
ÁGUAS. Outorga de direito de uso de recursos hídricos. Brasília, DF. 2011. 
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- se em rede pública ou nos recursos hídricos, as outorgas existentes e suas 

condicionantes, e finalmente os parâmetros legais relacionados. 

  

Adiante será destacada a evolução histórica da legislação aplicável ao fator 

água. 

 

Até a aprovação do Código de Águas, em 1934, o Brasil contava com alguns 

dispositivos obsoletos que provinham do período colonial. Naquela época, esses 

dispositivos constituíam parte de normas relativas à saúde pública ou direito de 

propriedade.  

 

Em 1934, com a promulgação do Código de Águas, que tramitou no Congresso, 

desde 1907, o Brasil passou a contar com uma legislação específica para os recursos 

hídricos, adequando a legislação da época às necessidades e interesses da 

coletividade, em especial, o controle e incentivo ao aproveitamento industrial das 

águas, tendo em vista a necessidade da utilização para fins energéticos de forma a 

garantir o seu aproveitamento racional. 

 

De 1934 até a década de 1970, a preocupação com a qualidade dos recursos 

hídricos era incipiente, podendo ser destacado o Decreto Federal nº 50.877 de 

29/06/1961, que dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas 

interiores ou litorâneas do País e dá outras providências, ao tratar da poluição das 

águas, deixa claro que as principais preocupações da sociedade estavam 

relacionadas à saúde pública, em especial às doenças de veiculação hídrica e a 

disponibilidade do recurso para atender as demandas existentes e a existência normal 

da fauna aquática331. 

 

Na década de 1980, com o advento da Lei Federal nº 6.938/1981, que instituiu 

a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, o país passou contar com resoluções 

que tratam de parâmetros de controle ambiental. Um marco importante que merece 

                                                
331 Artigo 3º. Do Decreto Federal nº 50.877/1961 expressa que: “Qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas das águas que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao 
bem-estar das populações e ainda comprometer a sua utilização para fins agrícolas, industriais, 
comerciais, recreativos e principalmente a existência normal da fauna aquática”. BRASIL. 
Congresso. Câmara dos Deputados. Decreto nº 50.877, de 29 de junho de 1961. 
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destaque nessa década foi a edição, pelo CONAMA, da Resolução n° 20/1986, 

estabelecendo padrões de qualidade de água dos corpos hídricos brasileiros, 

posteriormente substituída pela Resolução CONAMA nº 357/2005.  

 

Outro marco dessa década foi a edição da Portaria n° 1.119/83, que 

determinava que fosse feito o então, primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, que na época era 

o órgão outorgante para os empreendimentos industriais332. Em 1983, foi realizado 

em Brasília, o Seminário Internacional que contou com a presença de vários 

especialistas estrangeiros. A partir desse seminário, discussões técnicas 

possibilitaram a articulação que, mais tarde, garantiu a inclusão de dispositivo no texto 

da Constituição Federal de 1988, dando competência à União de “instituir o sistema 

nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direito 

de seu uso”333, o que, posteriormente, também foi adotado pelas constituições 

estaduais.  

 

Vale a pena ressaltar que com a criação do Sistema de Gestão pela 

Constituição Federal de 1988, ficou eliminada a figura de água particular, existente no 

Código de Águas. Pela Carta Maior, todas as águas são públicas, e estão sob o 

domínio da União ou dos Estados.  

 

A partir de 1991, alguns Estados instituíram suas políticas e criaram seus 

sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, o que foi um avanço, considerando 

que no Congresso, cumprindo determinações constitucionais, tramitava o Projeto de 

Lei nº 2249/1991, enviado pelo Poder Executivo, no qual instituía a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e criava o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. O projeto de lei tramitou por cinco anos, tendo sido sancionado pelo 

Presidente da República, em 08 de janeiro de 1997, transformando-se na Lei Federal 

                                                
332 Lopes, M.M.D. 2009. 
333 Inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal de 1988 
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nº 9.433/1997. Nesta política, destacam-se os seus objetivos334 e instrumentos335 que 

norteiam a gestão do recurso, assegurando a sua qualidade.  

 

Por intermédio do Quadro 3 apresentado a seguir demonstra-se a evolução 

normativa com as principais normas aplicáveis à proteção do fator ambiental água. 

 

 
Quadro 2 – Normas Legais Aplicáveis ao Fator Ambiental Água 

Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Constituição Federal 

Dos bens da União: 
“Art. 20.... III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, 
ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais;......” 
“....V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 
exclusiva;....” 
“....VI – o mar territorial;....” 
Dos bens dos Estados: 
“Art. 26, I – as superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;.....” 
Competência da União: 
“Art. 21,... XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de seu uso;...” 
Competência da União para Legislar: 
“Art. 22,...IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;...” 

Leis 

Lei 12.651/2012 instituiu o Novo Código Florestal,  
Art. 3º II - II – define as áreas de preservação permanente – APP como sendo área 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 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; 

Lei 9.984/2000 instituiu a Agência Nacional de Águas. 

                                                
334 São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I. assegurar a atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos;  
II. a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do 
uso inadequado dos recursos naturais.  

335 São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: os Planos de Recursos Hídricos;  
 I. o Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes; 

II. a Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;  
III. a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos;  
IV. a Compensação a Municípios; e  
V. o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.  
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Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Lei 9.966/2000 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 
águas sob jurisdição nacional. 

Lei 9.605/1998, art. 54, tipifica o crime de poluição. 

Lei 9.433/1997 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei 8.617/1993 estabelece que o mar territorial atinja o limite de 12 milhas 
marítimas, a partir de baixa mar do litoral brasileiro, ajustando-se assim ao 
estabelecido na Convenção sobre o Direito do Mar, subscrita pelo Brasil. 

Lei 7.661/1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei 7.365/1985 proíbe o uso de detergentes não biodegradáveis. 

Lei 6.938/1981 institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resoluções CONAMA 

Resolução CONAMA 357/2004; dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências 
(Alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011. 
Complementada pela Resolução nº 393/2009). 

Resoluções CNRH 

Resolução CNRH 05/2000, estabelece as diretrizes para a formação e o 
funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Resolução CNRH 12/2000, estabelece procedimentos para o adequado e 
necessário enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo o seu uso 
preponderante. 

Instrução Normativa 

Instrução Normativa MMA 04/2000, aprova os procedimentos administrativos para 
a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, em corpos d’água de 
domínio da União, e o cadastramento dos usos que independem de outorga. 

Decretos / Decretos Lei / Decretos Legislativo 

Decreto 24.643/1934 instituiu o Código de Águas, disciplinando a classificação e 
utilização da água sob o enfoque econômico e dominial. 

Decreto-Lei 7.841/1945 institui o Código de Águas Minerais. 

Decreto Legislativo 074/1976 aprova a Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil e Danos Causados por Poluição por Óleo. 

Decreto 79.367/1977 dispõe sobre normas e o padrão de portabilidade da água. 

Decreto Legislativo 04/1987 aprova a Convenção Internacional para prevenção da 
Poluição Causada por Navios. 

Decreto 4.613/2003 Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Decreto 6.514/2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.6.2. Fator Solo 

 
O fator solo, para a finalidade do presente trabalho, será analisado sob o ponto 

de vista do uso e ocupação e também em relação às diversas atividades 

desenvolvidas por um empreendimento na área em que ela ocupa. 

 

 
4.6.2.1. Uso e Ocupação 

 
O uso e a ocupação do solo têm como premissas básicas as diretrizes 

municipais que expressam a organização territorial do município, considerando-se o 

zoneamento estabelecido. 

 
Para que as leis de uso e de ocupação do solo sejam elaboradas nos 

municípios, estas se apoiam em diretrizes estabelecidas pelo Código Florestal336, pela 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano337 e pela Lei do Sistema Nacional das Unidades 

de Conservação - SNUC338. Assim, é estabelecido o sistema de zoneamento do 

município e definidas as características aplicáveis à taxa de ocupação, tipo de 

ocupação permitida339, além da definição das áreas com características ambientais 

relevantes e que deverão ser objeto de proteção especial. 

 

As definições no tocante às características do zoneamento municipal variam 

em função da localização do município e dos atributos que esse possui. Desse modo, 

respeitadas as normas acima descritas, o município é responsável por avaliar e 

aprovar, ou não, a implementação de atividades em seu território. 

 

O uso de áreas especialmente protegidas, definidas no escopo do Código 

Florestal e na Lei do SNUC, foi objeto de análise dos itens 3.3 e 3.4, respectivamente, 

do Capítulo 3, sob a ótica da possibilidade, ou não, da intervenção em tais áreas para 

exploração de recursos minerais, e como fator ambiental, será abordado, adiante, no 

item fator ambiental fauna e flora. 

                                                
336 Lei Federal nº 12.651/2012 
337 Lei Federal n.º 6.766/1979. BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

338 Lei Federal n.º 9.985/2000 

339 Comercial, industrial, serviços, residencial, áreas mistas. 
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4.6.2.2. Disposição de Resíduos 

 
Observa-se que a geração de resíduos é um fator que vem ganhando destaque 

significativo nos últimos anos. A problemática gira em torno do volume de recursos 

naturais convertidos em resíduos e, consequentemente, da grande quantidade de 

resíduos que é gerada, diariamente, e sua disposição inadequada. 

 

Os resíduos perigosos, ou não, constituem elementos da degradação da 

qualidade ambiental, comprometendo a saúde humana e o meio natural por 

intermédio da poluição do ar, da água e do solo. 

 

De acordo com a norma ABNT 10004:2004, os resíduos podem ser sólidos ou 

semissólidos, que resultam de atividades industriais, domésticas, hospitalares, 

comerciais, agrícolas, de serviços e de varrição. Incluem-se, ainda, o lodo proveniente 

de sistemas de tratamento e os resíduos líquidos não passíveis de lançamento em 

rede pública ou corpos d’água, como é o caso dos residuais de óleo lubrificante. Tais 

resíduos são subdivididos em resíduos classe I, II-A, II-B340.  

 

Esses resíduos devem seguir regras específicas para o armazenamento 

provisório, conforme as determinações contidas em normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT. 

 

De acordo com a ABNT341, o armazenamento provisório de resíduos sólidos 

perigosos deve ser feito em containers, tambores e tanques. Esses recipientes devem 

ser acondicionados em área coberta, impermeabilizada e com bacias de contenção. 

Deve conter ainda, a identificação completa dos resíduos, bem como, devem estar 

                                                
340 Resíduos classe I – são perigosos por apresentarem características que causem riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, ou que sejam inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou patogênicos. 
 Resíduos Classe II-A – Não Inertes, aqueles não classificados como resíduos Classe I ou Classe II-

B, podendo ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água. 
 Resíduos classe II-B – Inertes compreendem o grupo de resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 
desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 
turbidez, dureza e sabor. 

341 ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12235 Armazenamento de 
resíduos sólidos perigosos. Rio de Janeiro, 1992.  
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isolados dos demais, respeitando a sua compatibilidade, para evitar reações ou 

contaminação dos resíduos não perigosos. A área deve ser operada por equipe 

treinada e ser provida de sistema de segurança contra incêndio e danos à saúde e ao 

meio ambiente. 

 

No tocante aos resíduos não perigosos, a norma ABNT342 determina que o 

armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III - inertes, devem ser separados 

dos resíduos perigosos, mas também em área coberta e impermeabilizada, provida 

de sistema de isolamento e sinalização, com identificação completa dos resíduos, 

além de ser manuseada por equipe treinada e estar em área provida de sistema de 

segurança contra incêndio e danos à saúde e ao meio ambiente.  

 

Como destacado anteriormente, a destinação dos resíduos vem ganhando 

espaço significativo nas discussões relativas à questão ambiental, tendo em vista os 

riscos de contaminação que a atividade pode gerar. Assim, diferentes técnicas são 

gradativamente aperfeiçoadas, trazendo como resultado a conversão do resíduo em 

matéria prima para ser utilizada em outros processos industriais.  

 

Uma das técnicas comumente utilizadas é a destinação para a reciclagem. De 

acordo com D’Almeida e Vilhena (2000), a reciclagem se processa por meio da coleta 

seletiva do lixo como papéis, plásticos, vidro, alumínio, resíduos de construção civil, 

dentre outros. Os autores destacam que a reciclagem é composta por atividades que 

envolvem a coleta, a separação e o processamento do lixo que será utilizado como 

matéria prima na fabricação de novos produtos. Dentre seus benefícios, é possível 

citar a preservação dos recursos naturais, a diminuição da quantidade de resíduos a 

serem destinados aos aterros, a economia de energia, a redução dos impactos 

causados ao meio ambiente, a geração de novas fontes de renda e o resgate 

socioambiental de trabalhadores por meio da formação de cooperativas de 

reciclagem. 

 

Por intermédio da Resolução CONAMA nº 275/2001, foram definidos códigos 

                                                
342 ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11174 Armazenamento de 

resíduos classe II – não inertes e III - inertes. Rio de Janeiro, 1990.  



129 

 

de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva, possibilitando assim, 

maior difusão da separação do lixo e o uso de uma linguagem universal na separação 

dos resíduos. 

 

Cabe ressaltar que a simples separação do lixo, por si só, não é suficiente para 

garantir ganhos ambientais. Princípios contidos nos denominados 4R´s - reeducação, 

redução, reutilização e reciclagem denotam uma preocupação voltada para a 

conscientização do cidadão em diminuir a geração do resíduo diretamente na fonte. 

 

Outra técnica importante é o tratamento térmico dos resíduos que se 

caracteriza pela exposição dos resíduos a altas temperaturas. Quando ocorrem em 

temperaturas acima de 500ºC, o objetivo é a destruição ou remoção da fração 

orgânica do resíduo, com redução de sua massa e volume, bem como sua assepsia. 

Quando o tratamento ocorre com temperaturas médias de 100ºC, o objetivo é realizar 

a assepsia do resíduo, geralmente aplicado a resíduos hospitalares, conforme 

destacam D’Almeida e Vilhena (2000).  

 

Entende-se que essa tecnologia apresenta vantagens e desvantagens. Se por 

um lado, o processo possibilita a redução de massa e volume dos resíduos após a 

incineração, além da recuperação de energia e a esterilização dos resíduos, por outro 

lado, o elevado custo da incineração e a possibilidade de liberação de gases tóxicos 

são vistos negativamente. Para se amenizar as emissões de gases tóxicos é preciso 

que o equipamento seja provido de sistema de limpeza de gases com rígido 

monitoramento de suas emissões. 

 

O tratamento térmico pode ocorrer ainda por meio do sistema de 

coprocessamento. De acordo com a Resolução CONAMA nº 264/1999, a técnica 

consiste na utilização de resíduos sólidos industriais a partir do processamento 

desses, como substituto parcial de matéria prima e/ou de combustível no forno de 

produção de clínquer343. 

                                                
343 Material resultante da calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos 

como o silício, o alumínio e o ferro. Constitui-se em matéria prima básica de diversos tipos de 
cimento, tais como, silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico e ferroaluminato 
tetracálcico. 
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É sabido que o sistema apresenta como vantagem a utilização da energia 

térmica contida nos resíduos, evitando a queima desnecessária de fósseis não 

renováveis. 

 

Outra tecnologia que merece destaque é a aplicada aos aterros sanitários. De 

acordo com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, no Estado de São Paulo344, os 

aterros sanitários constituem-se em locais utilizados para a disposição final de 

resíduos urbanos, onde são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas para confinar esses resíduos com segurança, do ponto de vista de 

controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública, ou seja, controle das 

emissões de gases e do chorume, cuidados para se evitar a entrada de pessoas ou 

animais, dentre outras ações.  

 

D’Almeida e Vilhena (2000) asseguram que existem outras formas de 

disposição de resíduos, que são as feitas nos chamados aterros controlados e nos 

lixões. Os aterros controlados são caracterizados pela cobertura dos resíduos 

dispostos no local por uma camada de terra, sendo também providos de sistema de 

tratamento do chorume345 e de gases gerados346. Já os lixões constituem-se por áreas 

de descargas de resíduos sobre o solo, o que é feito sem medidas de proteção ao 

meio ambiente e à saúde pública, possibilitando a proliferação de doenças e a 

contaminação do solo, do ar e das águas.  

 

Por último, a compostagem347 também merece destaque, onde a sua principal 

vantagem é a redução de cerca de 50% do lixo destinado aos aterros, o 

                                                
344 Lei Estadual de São Paulo n.º 12.300/2006. SÃO PAULO. Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006. 

345 Líquido escuro resultante da decomposição do lixo, contento alta carga poluidora, o que pode 
ocasionar diversos efeitos negativos sobre o meio ambiente. Seu potencial de impacto está 
relacionado a alta concentração de matéria orgânica, biodegradabilidade reduzida, presença de 
metais pesados além da presença de substâncias recalcitrantes. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ. Departamento de Química. Chorume. s.d. 

346 Os gases produzidos em aterro são variados, alguns estão presentes em grandes quantidades, 
como é o caso do metano e do dióxido de carbono. Outros em menores quantidades como a amônia, 
o hidrogênio, gás sulfídrico, nitrogênio e oxigênio. BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 
Aproveitamento energético do biogás de aterro sanitário. s.d. 

347 A compostagem consiste em uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos, como 
por exemplo, sobras de alimentos, podas de jardim e serragem, em adubo. Trata-se de um processo 
biológico que acelera a decomposição do material orgânico resultando em um composto orgânico, 
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aproveitamento agrícola da matéria orgânica, a reciclagem de nutrientes para o solo, 

dentre outros, conforme destacam D’Almeida e Vilhena (2000). 

 

 

4.6.2.3. Degradação 

 
Para Oliveira e Alves (2002), o solo pode ser classificado de duas formas, ou 

seja, como recurso natural e como espaço social. 

 

Para os autores, o solo como recurso natural se forma por meio da união de 

partículas que se compartilham em múltiplos espaços livres entre si, formando uma 

massa porosa preenchida por água ou gases, condicionando as comunidades bióticas 

à existência de bactérias degradadoras. Os autores afirmam ainda que o grau de 

permeabilidade do solo permite ou impede processos completos de oxidação da 

matéria orgânica e processos de drenagem.  

 

Todas essas características, associadas à composição química do solo, criam 

condições para o desenvolvimento de espécies da fauna e da flora que, por sua vez, 

tem influência sobre o ecossistema ali presente. 

 

Por meio da ação do homem, é possível citar diferentes formas de degradação 

do solo, como por exemplo, a agricultura predatória, atividades de mineração, o 

desmatamento e/ou queimadas desordenadas, o uso intensivo de adubos químicos, 

o uso de métodos de cultivo mecanizado e a utilização de defensivos agrícolas 

(agrotóxicos). Como consequência dessas ações, destacam os autores, que é 

possível ocorrer o desencadeamento de processos erosivos, de contaminação das 

águas, da perda da fertilidade e produtividade agrícola, dentre outros. 

 

Para os autores, solo como espaço social pode ser considerado tendo em vista 

as qualidades que o mesmo possui para receber assentamentos humanos e 

atividades produtivas. O fator social é relevante já que a ocupação de várzeas férteis, 

a devastação de matas ciliares e a vegetação de cabeceiras, a substituição de 

                                                
recuperando os seus nutrientes e levando-os de volta ao ciclo natural por meio de sua integração 
ao solo, como adubo. BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Compostagem. s.d. 
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florestas por campos e pastagens, a construção de represas, as monoculturas 

exaustivas, a implantação de florestas homogêneas, a implantação de indústrias e 

polos industriais, a ocupação de áreas de mananciais, abertura de estradas, dentre 

outras, contribuem para a degradação ambiental em larga escala. 

 

Ainda segundo os autores, ações como essas, além de afetarem a qualidade 

do solo devido à perda de áreas férteis, causam também prejuízos à flora e à fauna, 

e fazem com que a quantidade e qualidade dos recursos hídricos sejam afetadas. 

 

 Destaca-se que a gestão do fator solo em um empreendimento deve levar em 

consideração, dentre outros elementos, a existência de Certidão de Uso e Ocupação 

do Solo compatível com a atividade exercida pela empresa, os tipos de resíduos 

perigosos e não perigosos gerados, a forma de armazenamento interno, a forma de 

destinação final dos resíduos perigosos e não perigosos, a habilitação dos 

prestadores de serviços de transporte e destinação final, os Certificados de Aprovação 

para Destinação Final dos Resíduos, os comprovante de destinação final, o nível de 

conscientização dos colaboradores em relação à sua gestão, tipos de produtos 

químicos existentes, confirmação da necessidade ou não de obtenção de licenças 

junto aos órgãos da Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério do Exército, forma de 

armazenamento dos produtos químicos para evitar riscos de derramamento ou 

reatividade, distanciamento das propriedades vizinhas, conforme determinações 

legais, distribuição das FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos), grau de conscientização dos colaboradores quanto ao risco dos produtos, 

armazenamento e destinação final de residual do produto e suas embalagens, tipos e 

quantidades de produtos químicos armazenados, análise da necessidade de 

elaboração do EAR – Estudo de Análise de Riscos, PGR - Programa de 

Gerenciamento de Riscos e PAE - Programa de Atendimento a Emergências, 

avaliação da existência de riscos de acidentes naturais, existência de Plano de 

Controle e Mitigação, além da realização de testes e simulações do Plano de Controle 

e Mitigação. 

 

Por intermédio do Quadro 4 apresentado a seguir demonstra-se a evolução 

normativa com as principais normas aplicáveis à proteção do fator ambiental solo. 

 



133 

 

Quadro 3 – Normas Legais Aplicáveis ao Fator Ambiental Solo 

Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Constituição Federal 

Constituição da República de 1988: 
Competência Comum: 
“Art. 23.....VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;” 
Competência Concorrente para Legislar: 
“Art. 24.....VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;” 
Competência dos Municípios: 
“Art. 30.....II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;” 
“.....VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” 

Leis 

Lei 12.651/2012 instituiu o Código Florestal. 

Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei 10.257/2001 estabelece diretrizes gerais da Política Urbana – Estatuto da 
Cidade. 

Lei 10.308/2001 dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a 
operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as 
garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos. 

Lei 9.605/1998, art. 54, tipifica o crime de poluição. 

Lei 8.171/1991 dispõe sobre a Política Agrícola. 

Lei 7.802/1989 dispõe sobre a pesquisa, experimentação, a produção, a 
embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 
e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos. 

Lei 7.661/1988 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Lei 6.938/1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei 6.803/1980 dispõe sobre o esquema de zoneamento urbano para 
determinação dos locais de implantação de indústrias. 

Lei 6.766/1979 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Lei 6.225/1975 dispõe sobre a discriminação de regiões para a execução 
obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate a erosão. 

Lei 4.504/1964 instituiu o Estatuto da Terra. 

Lei 4.132/1962 dispõe sobre os casos de desapropriação por interesse social. 

Resoluções CONAMA 

Resolução CONAMA nº 452/2012 - Dispõe sobre os procedimentos de controle da 
importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos 
e seu Depósito. 

Resolução CONAMA Nº 416/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 
adequada, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 401/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo, 
cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e 
os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 
outras providências. 
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Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Resolução CONAMA Nº 362/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Resolução CONAMA nº 6/1991, dispõe sobre a incineração ou qualquer outro 
tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de 
saúde, portos e aeroportos. 

Resolução CONAMA nº 2/1991, dispõe sobre o destino final de cargas 
deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou abandonadas. 

Decretos / Decretos Lei / Decretos Legislativo 

Decreto-Lei 3.365/41 dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. 

Decreto-Lei 227 instituiu a nova redação do Código de Minas. 

Decreto 4.074/02 regulamenta a lei de agrotóxicos. 

Decreto 97.632/89 determina que as atividades minerarias deverão apresentar 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 

Decreto 6.514/2008 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.6.3. Fator Ar 

 
Sabe-se que a poluição do ar, seja pelas emissões provocadas pelas 

indústrias, aterros e lixões (fontes fixas), seja pelas emissões causadas por veículos 

(fontes móveis), vem comprometendo significativamente a qualidade do ar. Os 

poluentes ao serem lançados na atmosfera entram em reação com outros 

componentes, o que potencializa seus efeitos danosos à saúde humana, à fauna e à 

flora, ao patrimônio e principalmente à camada de ozônio.  

 

Braga et al (2002), classificam os poluentes atmosféricos em primários e 

secundários. Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente no ar como, 

por exemplo, o dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), poeira, dentre 

outros, seja por fontes fixas ou por fontes móveis. Já os poluentes secundários são 

aqueles formados na atmosfera por meio de reações químicas pelo contato com 

outros gases ou condições do meio, como por exemplo, a formação da chuva ácida a 

partir da reação do dióxido de enxofre com o oxigênio (SO3) sob ação do vapor d’água. 

 

Conforme destaca EMBRAPA (1996), a queima de combustíveis fósseis e de 

florestas propicia o aumento do gás carbônico na atmosfera. Esse gás em porções 

normais é inofensivo já que as plantas o absorvem para realizar a fotossíntese. Sabe-
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se que o consumo elevado de combustível fóssil e as queimadas em larga escala 

provocam emissões de gás carbônico em quantidades elevadas alterando a dinâmica 

natural do planeta. 

 

É possível destacar alguns dos principais problemas ocasionados pela poluição 

do ar, conforme a seguir: 

 

 

4.6.3.1. Efeito estufa 

 

Para Sirvinskas (2005), o efeito estufa constitui-se em um fenômeno natural 

que tem como função o isolamento térmico da Terra oriunda das concentrações de 

gases na camada atmosférica, o que faz com que os raios solares refletidos voltem 

ao espaço.  

 

Conforme Braga et al (2002), o efeito estufa é o responsável por manter a 

temperatura média do planeta próxima dos 15ºC. É possível afirmar que trata-se de 

um fenômeno natural mas, com a emissão dos chamados gases do efeito estufa348, 

que ocorre em virtude de drásticas influências antrópicas349, essa temperatura se 

eleva porque a energia mantida na atmosfera pela absorção do calor refletido ou 

emitido pela superfície do planeta, provocam alterações climáticas significativas, 

contribuindo para o derretimento das geleiras e o consequente aumento do nível dos 

oceanos, além de danos à agricultura, perda de biodiversidade, dentre outros. 

 

 

4.6.3.2. Destruição da camada de ozônio 

 

Outro problema ocasionado pela poluição do ar é a chamada destruição da 

camada de ozônio. A camada de ozônio está situada entre 15 km e 50 km de altitude, 

na estratosfera e é responsável por filtrar as radiações solares, impedindo que as 

                                                
348 Gás carbônico, clorofluorcarbono, metano, óxido nitroso, dentre outros. 

349 As influências antrópicas decorrem das atividades humanas que incluem as atividades industriais, 
o desmatamento, o uso e ocupação do solo, dentre outros. 
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radiações ultravioletas atinjam a superfície do planeta e possam causar o aumento da 

incidência de câncer de pele, redução das safras agrícolas, inibição do crescimento 

de espécies vegetais, dentre outros, conforme destacam Braga et al (2002). 

 

Para EMBRAPA (1996), a vida no planeta Terra está protegida por uma 

camada de gás ozônio de aproximadamente 30.000 metros de espessura que é 

responsável pela filtragem dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Em 1974, 

pesquisadores afirmaram que gases a base de cloro, flúor e carbono, (CFCs) que são 

compostos químicos sintetizados pelo homem e utilizados na indústria de refrigeração, 

fabricação de isopor e plásticos, além da pressurização em embalagens tipo spray, 

ameaçava destruir essa camada. No ano de 1982, novos cientistas em pesquisa no 

polo sul observaram uma das maiores rarefações na camada de ozônio até então 

vistas. Em 1986, diversos países reuniram-se em Montreal, Canadá e concordaram 

em diminuir em 50% a produção de CFCs até o final do século. Destaca-se que 

mesmo com a proibição da fabricação os efeitos dos CFCs no ar atmosférico 

persistem por um tempo aproximado de cem anos, trazendo efeitos danosos à saúde 

humana, às plantas e aos animais. 

 

Sabe-se que na legislação brasileira a camada de ozônio é protegida inicialmente 

pela Resolução CONAMA nº 013/1995, que dispõe sobre o cadastramento de 

empresas produtoras, importadoras ou usuárias de substâncias controladas, 

proibindo dentro de determinados prazos o uso das substâncias que menciona, em 

equipamentos, produtos e sistemas nacionais e importados, sendo posteriormente 

revogada pela Resolução CONAMA 267/2000, que dispõe sobre a proibição da 

utilização de substâncias que destroem a camada de ozônio, a partir de 1º de janeiro 

de 2001, a qual, foi alterada pela Resolução 340/2003, do mesmo órgão.   

 

 

4.6.3.3. Chuva Ácida 

 

Esse fenômeno, conforme destaca EMBRAPA (1996), é produzido em regiões 

densamente industrializadas, por meio da combinação e reação de substâncias 

lançadas no ar, sejam pelas chaminés industriais ou pelos escapamentos dos veículos 

que, em contato com o vapor d’água, formam soluções ácidas que se precipitam em 
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forma de gotas, é a denominada chuva ácida, responsável por causar danos às 

florestas, aos animais, à agricultura, ao solo, às águas e aos monumentos, em virtude 

do transporte dos poluentes pelo ar, por longas distâncias  do ponto de lançamento 

original. 

 

Conforme destaca CETESB (s.d.), a interação entre os diversos poluentes 

lançados na atmosfera define o nível da qualidade do ar que, por sua vez, será 

responsável pelos diferentes efeitos acima descritos. Alguns poluentes, em função 

das características, da frequência e dos efeitos que apresentam, foram escolhidos 

universalmente, como indicadores da qualidade do ar. Esses poluentes, conforme o 

autor, são descritos a seguir: 

 

i) Material Particulado (MP) - também denominado partículas totais em 

suspensão (PTS), partículas inaláveis (MP10) e fumaça (FMC), que constituem o 

conjunto de poluentes que agregam as poeiras e que são mantidos no ar em função 

do tamanho de suas partículas. Suas principais fontes de emissão são os veículos 

automotores, os processos industriais, a queima de biomassa (cana de açúcar, 

florestas), dentre outras. 

 

O autor destaca que o tamanho das partículas em suspensão contribui de 

forma significativa para ampliar os danos causados à saúde, ou seja, quanto menor 

as partículas, maiores os efeitos provocados. Pode-se citar como exemplo a inalação 

das partículas provocando doenças respiratórias. 

 

ii) Dióxido de Enxofre (SO2) - esse poluente é resultante da queima de 

combustíveis que possuem enxofre em sua composição, como é o caso do óleo 

diesel, óleo combustível industrial e a gasolina, dentre outros. Segundo o autor, esse 

poluente constitui-se como um dos principais formadores da chuva ácida, podendo 

ainda, ao reagir com outros poluentes presentes no ar, formar partículas de sulfato 

que são responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera. 

 

iii) Monóxido de Carbono (CO) - caracteriza-se como um gás incolor e inodoro 

resultante da queima de combustíveis fósseis, biomassa, dentre outros. A principal 

fonte de emissão são os veículos automotores. Em virtude de suas características e 
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de acordo com o nível de exposição, conforme afirmam Jachic e Kuzma (2001), possui 

efeito letal ao ser humano por impedir a absorção do oxigênio e resultar em 

sufocamento. Esse gás, ao reagir na atmosfera, formando o CO2, contribui para uma 

das maiores preocupações da atualidade, o efeito estufa. 

 

iv) Ozônio (O3) e Oxidantes Fotoquímicos - os oxidantes fotoquímicos 

constituem-se pela mistura de poluentes secundários, gerados a partir de reações 

entre óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis (VOCs), gerados pela 

queima incompleta e pela evaporação de combustíveis e solventes. Conforme 

CETESB (s.d.), desta reação resulta o ozônio, indicador da presença dos oxidantes 

na atmosfera, responsáveis pela formação do chamado smog fotoquímico, que reduz 

a visibilidade na atmosfera. Destaca-se que o ozônio situado na faixa de ar próximo 

ao solo possui características de toxicidade. Nó entanto, quando situado na 

estratosfera a cerca de 15 a 50 mil metros de altitude, possui função protetora, 

atuando na filtragem dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. 

 

v) Hidrocarbonetos (HC) - constituem-se por gases e vapores resultantes da 

queima incompleta e evaporação de combustíveis, conforme sinalizam Braga et al 

(2002). Para CETESB (s.d.), hidrocarbonetos como, por exemplo, o benzeno, são 

cancerígenos e mutagênicos e participam ativamente da formação da névoa 

fotoquímica, também conhecida como smog fotoquímico. 

 

Como observado, os indicadores acima estão diretamente associados à 

queima incompleta de combustíveis. Os danos resultantes são de complexidades 

variadas, podendo causar desde incômodos gerados pela redução da visibilidade até 

o comprometimento da vida no planeta. 

 

No tocante à geração de ruídos, quando analisados sob o ponto de vista da 

questão ambiental, devem ser avaliados em função do possível incômodo gerado à 

vizinhança. A NBR 10151:2000 da ABNT traça as diretrizes a serem observadas para 

a realização de medição de ruídos externos determinando parâmetros de aceitação 

de acordo com as características de uso e ocupação do solo da localidade. Essas 

características enquadram-se desde usos destinados a sítios e fazendas, cujos 

parâmetros de emissão de ruídos, sejam eles em período diurno ou noturno, possuem 
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maior rigor, como para áreas de uso predominantemente industrial, cujos níveis de 

ruído permitidos apresentam-se mais elevados quando comparados às demais áreas. 

 

Em relação à geração de odores, estes podem ser oriundos tanto de atividades 

industriais como de unidades de tratamento de resíduos e efluentes. O controle da 

geração de odores tem sido feito por meio da utilização de filtros ou adição de 

componentes químicos aos processos onde são gerados. Seus impactos vão desde 

o incômodo ocasionado à vizinhança até riscos gerados à saúde humana.  

 

A análise do fator ar em um empreendimento deve levar em consideração, 

dentre outros elementos, as fontes de emissão existentes, frota de veículos própria e 

de terceiros que circulam nas dependências da empresa; monitoramentos já 

realizados, neles compreendidos os tipos e periodicidade, além das condicionantes 

estabelecidas nas licenças ambientais e o seu cumprimento.  

 

O Quadro 5 apresentado a seguir demonstra a evolução normativa com as 

principais normas aplicáveis a proteção do fator ambiental ar. 

 
 
Quadro 4 – Normas Legais e Políticas Aplicáveis ao Fator Ar 

Constituição da República de 1988 

Competência comum 
Competência 

concorrente para 
legislar 

Competência 
suplementar dos 

municípios 

Art. 23, VI – proteger o 
meio ambiente e 
combater a poluição em 
qualquer de suas formas. 

Art. 24, VI – florestas, 
caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, 
defesa do solo e dos 
recursos naturais, 
proteção do meio 
ambiente e controle da 
poluição. 

Art. 30, II – 
suplementar a 
legislação federal e a 
estadual no que 
couber. 

Art. 225 – “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado...” 

Leis 

Lei 6.803/1980 estabelece as diretrizes básicas para o zoneamento industrial 
nas áreas críticas de poluição. 

Lei 6.938/1981 institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei 8.723/1993 obriga os fabricantes de motores e veículos automotores e os 
fabricantes de combustíveis a reduzir os níveis de emissão de monóxido de 
carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, 
material particulado e outros compostos poluentes. 
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Lei 9.294/1996 dispõe sobre a proibição de fumar em locais coletivos 
fechados, privados ou públicos, salvo se nestes locais existirem áreas 
destinadas exclusivamente ao uso do cigarro, devidamente isolados e com 
arejamento próprio e adequado. 

Lei 9.605/1998, art. 54, tipifica o crime de poluição. 

Lei 12.187/2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Resoluções CONAMA 

Resolução CONAMA 018/1986, Institui o Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores. 

Resolução CONAMA 005/1989, institui o Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar – PRONAR. 

Resolução CONAMA 003/1990, estabelece novos padrões de qualidade do ar 
e um plano de emergência para episódios críticos de poluição. 

Resolução CONAMA 008/1990, estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes fixas de 
poluição. 

Resolução CONAMA 267/2000 – Proíbe em todo o território nacional a 
utilização das substâncias controladas, especificadas nos Anexos A e B (por 
exemplo: gases CFCs), do Protocolo de Montreal sobre substâncias que 
destroem a camada de ozônio, e incluídas no Anexo desta Resolução, nos 
sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais e importados. 
Posteriormente alterada pela Resolução nº 340/2003. 

Resolução CONAMA 315/2002 - Dispõe sobre a nova etapa do Programa de 
Controle de Emissões veiculares. 

Resolução CONAMA Nº 382/2006 - "Estabelece os limites máximos de emissão 
de poluentes atmosféricos para fontes fixas”. 

Resolução CONAMA 418/2009 - Dispõe sobre critérios para a elaboração de 
Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de 
Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos 
estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão 
e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em 
uso. 

Resolução CONAMA 436/2011 - Estabelece os limites máximos de emissão de 
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença 
de instalação, anteriores a 02 de janeiro de 2007. 

Decretos 

Decreto-Lei 1.413/75 - dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
provocada por atividades industriais. 

Decreto Federal - 99.280/90 - Promulga a Convenção de Viena para a proteção 
da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre substâncias que 
destroem a camada de ozônio.  

Decreto Federal - 2.699/98 - Promulga a emenda ao Protocolo de Montreal 
sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, assinada em Londres, 
em 29 de junho de 1990.  

Decreto Federal - 2.679/98 - Promulga as Emendas ao Protocolo de Montreal 
sobre substâncias que destroem a Camada de Ozônio, assinadas em 
Copenhague, em 25 de novembro de 1992. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=520
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Decreto 6.514/08 - Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações, e dá outras providências. 

IBAMA 

Portaria IBAMA 85/1996. – Dispõe que toda Empresa que possuir frota própria 
de transporte de carga ou de passageiro, cujos veículos sejam movidos a óleo 
Diesel, deverão criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalização da 
Correta Manutenção da Frota quanto a Emissão de Fumaça Preta. 

Normas ABNT 

NBR ABNT nº 6.016/1986 - Gás de Escapamento de Motor Diesel Avaliação de 
Teor de Fuligem com a escala de Ringelmann. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.6.4. Fauna e Flora 

 
Sabe-se que a ação do homem, em busca de recursos naturais e de novas 

terras para a expansão agrícola ou urbana, além da intervenção para a exploração de 

recursos minerais, tem comprometido cada vez mais a diversidade da fauna e da flora. 

Esta ação é traduzida, muitas vezes, pela supressão de vegetação, pelas queimadas, 

pelo carreamento de poluentes pelo ar ou pela água, ou mesmo por mudanças 

climáticas que são capazes de provocar alterações significativas nos ecossistemas.  

 

Diante deste cenário, entende-se ser necessário regular o desempenho das 

diversas atividades em relação ao uso e ocupação do solo em áreas que, por suas 

características peculiares, apresentam determinadas fragilidades. 

 

Fiorillo (2003), destaca uma ordenação territorial a partir dos princípios do 

desenvolvimento sustentável, onde tem-se como necessário o estabelecimento do 

zoneamento ambiental, cujo objetivo é disciplinar de que forma será possível 

compatibilizar o desenvolvimento das atividades humanas e a conservação da vida 

silvestre. Tal preceito expressa que é competência do Poder Público definir, em todas 

as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por 

intermédio de lei, sendo vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 

dos atributos que justifiquem a sua proteção350. 

 

                                                
350 Inciso III do § 1º, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 
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O autor destaca ainda, que espaços especialmente protegidos se constituem 

em áreas dotadas de atributos ambientais, localizados em áreas públicas ou privadas 

e merecem tratamento diferenciado, e uma vez declarada, sujeitar-se-ão ao regime 

jurídico de interesse público. 

 

A análise do fator fauna e flora, em um empreendimento, deve levar em 

consideração, dentre outros elementos, a avaliação da localização do 

empreendimento em relação à presença de zona urbana ou zona rural (onde há 

necessidade de averbação de reserva legal para área rural), presença de nascentes, 

rios ou córregos (onde devem ser respeitados os limites das APPs), existência de 

unidades de conservação e a existência de zonas de amortecimento (onde, conforme 

o caso, deve ser obtida a autorização do órgão gestor). 

 
O Quadro 6 apresentado a seguir demonstra a evolução normativa com as 

principais normas aplicáveis à proteção do fator ambiental fauna e flora. 

 

Quadro 5 – Normas Legais Aplicáveis ao Fator Ambiental Fauna e Flora 
Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Constituição da República de 1988 

Competência comum 
Competência 

concorrente para 
legislar 

Competência 
suplementar dos 

municípios 

“Art. 23, VI – proteger o 
meio ambiente e 
combater a poluição em 
qualquer de suas 
formas;” 

“Art. 24, VI – florestas, 
caça, pesca, fauna, con-
servação da natureza, 
defesa do solo e dos re-
cursos naturais, proteção 
do meio ambiente e con-
trole da poluição” 

“Art. 30, II – 
suplementar a 
legislação federal e a 
estadual no que 
couber” 

Leis 

Lei 12.651/2012 instituiu o Novo Código Florestal,  
Art. 3º II - II – define as áreas de preservação permanente – APP como sendo 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
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. 

Lei 6.902/1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 
Proteção Ambiental. 

Lei 6.938/1981 Política Nacional do Meio Ambiente. 

Lei 9.605/98 (Crimes ambientais). 

Lei 9.985/00 (SNUC). 
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Normas Ambientais – Âmbito Federal 

Decretos 

Decreto 4.340/2002 – Regulamenta a Lei do SNUC. 

Decreto nº 4.297/2002 - Estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 58.054/1966 – Dispõe sobre a convenção para a Proteção 
da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países de América.  

Resoluções 

Resolução CONAMA nº 371/2006 – Dispõe sobre o cálculo, cobrança, 
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 
compensação ambiental. 

Resolução CONAMA Nº 428/2010 - "Dispõe, no âmbito do licenciamento 
ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 
Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 
de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela 
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de 
empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA”. 

Resolução CONAMA nº 369/2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO V - LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE MINERÁRIA 
 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O licenciamento ambiental da atividade minerária é regido pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, por resoluções do CONAMA e pela Lei Complementar nº 

140/2011. Deve-se ainda observar normas estaduais e municipais, conforme o caso.  

 

O licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras são considerados como instrumentos da PNMA351. Cabe ao órgão estadual 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o 

licenciamento ambiental das fontes poluidoras e, em caráter supletivo, cabe ao 

IBAMA, relativamente às atividades e obras com significativo impacto ambiental, de 

âmbito nacional ou regional. Tem-se que o licenciamento ambiental pelo Município 

está condicionado à existência de legislação municipal específica, de Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, além de corpo técnico habilitado.  

 

De acordo com a PNMA, é atribuição do CONAMA o estabelecimento de 

normas e critérios para o licenciamento ambiental, cabendo a este órgão consultivo e 

deliberativo, integrante do SISNAMA, estabelecer, mediante proposta do IBAMA, 

normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do 

licenciamento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

Por força do disposto no artigo 11 da PNMA, é que foi editada a Resolução 

CONAMA nº 237/1997, que define em seu artigo 1º, inciso I, o licenciamento ambiental 

como sendo:  

 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental.  

 

Tem-se que a referida resolução, dentre outros objetivos, visa revisar e efetivar 

                                                
351 Artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981. 
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a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental 

instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável e à melhoria contínua em desempenho ambiental. Nesse sentido, a 

Resolução CONAMA nº 237/97 tem a função de complementar os ditames da Política, 

e o faz com o cuidado de conceder ao órgão ambiental responsável pelo 

licenciamento, o poder de definir os critérios de exigibilidade, o que deve ser feito 

levando-se em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras 

características do empreendimento ou atividade, isto porque cada região, cada 

localidade, têm suas próprias fragilidades e, portanto, é imperioso que condições 

específicas sejam estabelecidas no processo de licenciamento com a finalidade de 

mitigar os impactos ambientais locais.  

 

Com base nos pressupostos antes descritos, tem-se que o licenciamento 

ambiental está dividido em três fases distintas, com características peculiares a cada 

uma, em que estudos e relatórios ambientais embasarão a decisão do órgão 

ambiental.  

 

No tocante ao licenciamento ambiental de empreendimentos dedicados ao 

aproveitamento de recursos minerais, as resoluções do CONAMA nºs 09/1990 e 

10/1990 dispõem sobre o assunto, conforme a seguir:  

 

A Resolução CONAMA nº 09/1990352 trata do regime de licenciamento 

ambiental da atividade minerária, dividindo-a em duas hipóteses, o regime de 

autorização e o regime de concessão. No regime de autorização, quando da etapa de 

realização da pesquisa mineral, onde haja o emprego de guia de utilização para o 

aproveitamento do minério, faz-se necessário o licenciamento ambiental pelo órgão 

competente, situação em que o empreendedor deverá requerer, por intermédio de 

procedimento simplificado, a Licença de Operação para a pesquisa mineral. Para 

                                                
352 A Resolução CONAMA 09/1990 dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental 

de extração mineral, classes I, III a IX. Embora a classificação dos minérios tenha sido revogada 
pela Lei nº 9.314/1996, o procedimento para o processo de licenciamento continua sendo adotado 
pelos órgãos ambientais competentes. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução 
CONAMA nº 09/1990. 



146 

 

tanto, apresentará o plano de pesquisa com a avaliação do impacto ambiental e as 

medidas mitigadoras a serem adotadas353. 

 

Por outro lado, no regime de concessão, na qual inclui-se a lavra e o 

beneficiamento mineral, excetuando-se o regime de permissão de lavra garimpeira354, 

o empreendedor, quando da apresentação do Relatório de Pesquisa Mineral ao 

DNPM, deverá submeter o pedido de licenciamento ambiental ao órgão estadual de 

meio ambiente, ou ao IBAMA quando couber, ocasião em que demonstrará todas as 

informações técnicas necessárias sobre o empreendimento355. O processo de 

licenciamento ambiental seguirá três fases distintas, quais sejam: licença prévia, 

licença de instalação e licença de operação, as quais deverão ser acompanhadas dos 

documentos pertinentes356. 

 

Já a Resolução CONAMA nº 10/1990357, aplicável à exploração dos bens 

minerais de emprego imediato na construção civil deverá ser precedida de 

licenciamento ambiental do órgão estadual de meio ambiente ou do IBAMA, quando 

couber358, apresentando-se os documentos pertinentes359 em cada uma das fases do 

processo de licenciamento ambiental360. 

 

Destaca-se que, o empreendimento, em função de sua natureza, localização, 

porte e demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação dos Estudos 

de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 

neste caso, o empreendedor deverá apresentar um Relatório de Controle Ambiental- 

                                                
353 Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 9/1990. 

354 Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 9/1990. 

355 Parágrafo 1º do Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 9/1990. 

356 Anexos I, II e III da Resolução CONAMA nº 9/1990. 

357 A Resolução CONAMA 10/1990 dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental 
de extração mineral, classe II. Embora a classificação dos minérios tenha sido revogada pela Lei nº 
9.314/1996, o procedimento para o processo de licenciamento continua sendo adotado pelos órgãos 
ambientais competentes. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 
10/1990. 

358 Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

359 Anexos I, II e III da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

360 Parágrafo único do artigo 1º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 
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RCA, elaborado de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas pelo órgão 

ambiental competente361, por intermédio do termo de referência. 

 

Ordinariamente, o processo de licenciamento ambiental se iniciará por 

intermédio da Licença Prévia, que deverá ser requerida ao órgão ambiental, ocasião 

em que o empreendedor deverá apresentar os Estudos de Impacto Ambiental com o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental ou o Relatório de Controle Ambiental e 

demais documentos necessários362. O órgão ambiental, após a análise da 

documentação pertinente, decidirá sobre a concessão da LP. Concedida a Licença 

Prévia, o empreendedor deverá solicitar a Licença de Instalação, ocasião em que 

deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental - PCA, que conterá os projetos 

executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase da LP, 

acompanhado dos demais documentos exigidos em condicionantes pelo órgão 

licenciador363. O órgão ambiental, ao entender serem satisfatórios os documentos 

apresentados, expedirá a LI e, quando aplicável, o empreendedor solicitará a 

autorização de supressão de vegetação, quando for o caso364. Cumprida esta etapa, 

o empreendedor apresentará a Licença de Instalação ao DNPM, para a obtenção do 

Registro de Licenciamento365.  

 

Após a obtenção do Registro de Licenciamento e a implantação dos projetos 

constantes do PCA, aprovados quando da concessão da Licença de Instalação, o 

empreendedor deverá requerer a Licença de Operação, apresentando a 

documentação necessária ao órgão ambiental licenciador366, que os analisará e 

decidirá sobre a concessão ou não da LO367. 

 

Considerando-se que cada fase do processo de licenciamento ambiental 

apresenta peculiaridades específicas relativas aos estudos necessários, apresentar-

                                                
361 Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

362 Artigo 4º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

363 Artigo 5º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

364 §§ 1º e 2º do artigo 1º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

365 Artigo 6º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

366 Artigo 7º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 

367 Artigo 8º da Resolução CONAMA nº 10/1990. 
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se-á, posteriormente, o detalhamento de cada uma das fases. 

 
 
5.2. LICENCIAMENTO PRÉVIO 

 
O licenciamento prévio consiste na avaliação preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade. Nesta fase, poderá ser aprovado o planejamento e 

viabilidade do empreendimento, o que se dará por meio da obtenção da certidão de 

uso e ocupação do solo, que é um documento administrativo expedido pela 

municipalidade, que tem o condão de atestar a viabilidade ambiental, de acordo com 

as diretrizes do plano diretor e da lei de zoneamento, sendo, a referida certidão, 

requisito indispensável para o início do processo de licenciamento junto ao órgão 

ambiental licenciador.  

 

Os estudos necessários à etapa do licenciamento prévio são definidos, como 

já foi dito, em função da natureza, localização, porte e demais peculiaridades do 

empreendimento. Destaca-se, por exemplo, os empreendimentos listados no artigo 2º 

da Resolução CONAMA 1/1986368, cujo processo de licenciamento ambiental deve 

ser conduzido por intermédio de avaliação prévia de impactos ambientais (EIA/RIMA). 

 

Assim, faz-se necessária a obtenção do Termo de Referência junto ao órgão 

ambiental licenciador, documento este que será um guia para a realização dos 

estudos ambientais necessários. A seguir serão apresentados alguns dos estudos 

ambientais necessários a esta etapa do processo de licenciamento. 

 

 

5.2.1. Estudos ambientais 

 
5.2.1.1. EIA / RIMA 

 
O EIA – Estudo de Impacto Ambiental é um estudo aplicável aos 

empreendimentos que, de acordo com sua natureza, localização, porte e demais 

                                                
368 Convém esclarecer que os empreendimentos listados no artigo 2º da Resolução CONAMA 1/1986 

são meramente exemplificativos, já que outras fontes de poluição, embora não listadas no artigo em 
comento, podem ser objeto de licenciamento por intermédio da avaliação de impactos ambientais. 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 1/1986. 
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peculiaridades, necessitam de avaliação prévia de impactos ambientais369. O RIMA – 

Relatório de Impacto Ambiental é um reflexo das conclusões do EIA, apresentado em 

linguagem acessível, ilustrada por intermédio de mapas, cartas, quadros, gráficos e 

demais formas de comunicação visual, de modo que se possam compreender as 

vantagens e desvantagens da implementação do empreendimento objeto do 

licenciamento370.  

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) possui caráter técnico e multidisciplinar, 

que deve obedecer às seguintes diretrizes:  

 

I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade;  

III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

IV. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade371. 

 

O Estudo de Impacto Ambiental deverá ainda contemplar as seguintes 

atividades técnicas: 

 

I. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo a completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, 

de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 

projeto, considerando:  

a. o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;  

b. o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando 

                                                
369 Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 237/1997. 
370 Parágrafo único do artigo 9º da Resolução CONAMA 1/1986. 
371 Artigo 5º da Resolução CONAMA 1/1986. 
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as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 

econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 

permanente;  

c. o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos.  

 

II. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, por meio de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos 

e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

 

III. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas.  

 

IV. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados372).  

 

No tocante ao Relatório de Impactos Ambiental, este contemplará, dentre 

outras informações, as seguintes373: 

 

I. Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais;  

II. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área 

                                                
372 Artigo 6º da Resolução CONAMA 1/1986. 

373 Artigo 9º da Resolução CONAMA 1/1986. 



151 

 

de influência, as matérias primas, e mão de obra, as fontes de energia, os 

processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos 

de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

III. A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de 

influência do projeto;  

IV. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 

incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados 

para sua identificação, quantificação e interpretação;  

V. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, 

bem como com a hipótese de sua não realização;  

VI. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação 

aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, 

e o grau de alteração esperado;  

VII. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII. Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários 

de ordem geral). 

 

 
5.2.1.2. Estudo ambiental simplificado 

 
Os empreendimentos que, de acordo com sua natureza, localização, porte e 

demais peculiaridades apresentem grau de impacto ambiental de menor significância, 

poderão conduzir o processo de licenciamento ambiental por intermédio de estudos 

simplificados. Nestes casos, os empreendimentos deverão requerer tal condição ao 

órgão ambiental licenciador, o qual, por intermédio de informações prévias fornecidas 

pelo empreendedor, embasará sua resposta, fornecendo os requisitos necessários à 

apresentação dos respectivos estudos. 

 

 
5.2.1.3. PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 
 O PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas constitui-se em um 

estudo técnico específico, que deve ser apresentado pelas empresas que se destinam 
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à exploração de recursos minerais374, juntamente com o EIA/RIMA, na etapa de 

licenciamento prévio do empreendimento. 

 

 O objetivo deste estudo é apresentar, previamente, alternativas à 

recuperação da área que será degradada pela atividade minerária, objeto do 

licenciamento, degradação esta, entendida como sendo resultante dos danos a serem 

causados ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades ambientais375. 

 

 Por intermédio do PRAD, o órgão ambiental avaliará se as propostas nele 

contidas possibilitarão o retorno do sítio a ser degradado a uma forma de utilização, 

em conformidade com um plano pré-estabelecido para o uso do solo que vise a 

estabilidade do meio ambiente376. 

 

 

5.2.1.4. Audiência Pública 

 
Depois de protocolados os estudos junto ao órgão ambiental e observadas as 

características de natureza, localização, porte e demais peculiaridades do 

empreendimento, será determinada a realização de audiência pública, quando 

cabível.  

 

A audiência pública consiste em uma importante etapa do processo de 

avaliação prévia de impacto ambiental e é o principal canal de participação da 

comunidade nas decisões em nível local. Esse procedimento consiste em apresentar 

às partes interessadas, previamente convocadas, o conteúdo do estudo, bem como 

quais são os impactos ao meio e as medidas mitigadoras a serem implementadas, 

esclarecendo eventuais dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões sobre o 

empreendimento e as áreas a serem atingidas377.  

                                                
374 Artigo 1º do Decreto Federal N° 97.632, de 10 de abril de 1989. 

375 Artigo 2º do Decreto Federal N° 97.632, de 10 de abril de 1989. 

376 Artigo 3º do Decreto Federal N° 97.632, de 10 de abril de 1989. 

377 Artigo 1º da Resolução CONAMA 9/1987. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 
Resolução CONAMA nº 09/1987. 
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Os resultados da audiência pública serão consignados em ata e embasarão a 

manifestação final do órgão ambiental quanto à aprovação ou não do projeto378. 

Havendo a aprovação do projeto, será expedida a Licença Prévia, documento no qual 

o órgão ambiental estabelecerá os requisitos básicos, por intermédio de 

condicionantes, a serem atendidos nas próximas fases do processo de licenciamento. 

 

 

5.3. LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
Superada a fase de licenciamento prédio, a fase seguinte é a de 

desenvolvimento da mina, instalação do complexo mineiro e implantação dos projetos 

de controle ambiental – PCA, no qual conterá o detalhamento dos projetos executivos 

de minimização dos impactos ambientais, avaliados na fase da Licença Prévia.  

 

Nesta etapa, o órgão ambiental avaliará a documentação apresentada e 

decidirá sobre a concessão da Licença de Instalação. Concedida a licença, tem-se 

que as condicionantes expressas em seu conteúdo devem ser objeto de relatórios a 

serem apresentados ao órgão ambiental licenciador, comprovando-se a 

implementação das medidas ambientais exigidas. 

 

Nesta fase, o empreendedor deverá solicitar junto ao órgão licenciador a 

autorização para supressão de vegetação, quando for o caso, e deverá submeter à 

apreciação do DNPM a licença expedida, objetivando a concessão da portaria de 

lavra.  

 

 
5.4. LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A terceira fase do licenciamento ambiental é a fase de lavra, beneficiamento e 

acompanhamento de sistema de controle ambiental. Concedida a Portaria de Lavra 

pelo MME, e implementados os projetos aprovados pelo órgão ambiental, o 

empreendedor reunirá os demais documentos e requererá a Licença de Operação. 

 

                                                
378 Artigo 5º da Resolução CONAMA 9/1987. 
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O prazo de validade da Licença de Operação varia de acordo com a 

complexidade do empreendimento, podendo ser de quatro a dez anos para licenças 

de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, nos 

termos do inciso III do artigo 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997, ou de dois a 

cinco anos, para as fontes de poluição não sujeitas a avaliação prévia de impactos 

ambientais. 

 

Ressalta-se que a Licença de Operação é sempre expedida sob condições, ou 

seja, o empreendimento ou atividade licenciada deverá comprovar, por meio de 

relatórios técnicos a serem apresentados ao órgão ambiental licenciador, que está 

desenvolvendo o seu negócio de acordo com as condições estabelecidas na licença. 

 

Por último, tem-se que, caso a licença ambiental seja negada, em qualquer de 

suas fases, o órgão ambiental comunicará o fato ao empreendedor e ao DNPM, 

informando os motivos do indeferimento. 
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CAPÍTULO VI - METODOLOGIA PROPOSTA 
 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apesar de a legislação ambiental brasileira ser cada vez mais restritiva, 

observa-se a necessidade de aprimorá-la no sentido de que sejam criados 

mecanismos de controle das intervenções do homem ao meio ambiente, facilitando o 

envolvimento e a solução dos conflitos que surgem nas fases do licenciamento 

ambiental entre os órgãos governamentais, os empreendedores e a sociedade. Tais 

mecanismos de controles devem se estender também ao controle do cumprimento 

das normas relativas à saúde e segurança ocupacional.  

 

Nesse sentido, apresenta-se uma metodologia que possibilita a avaliação, o 

monitoramento e o tratamento  dos aspectos e impactos decorrentes da intervenção 

no ambiente e os perigos e riscos relacionados com a saúde e segurança ocupacional. 

Sabe-se que, apesar da legislação ambiental fornecer comandos eficientes para a 

solução dos conflitos e as normas infralegais e ténicas apenas apontarem um norte 

para a tomada de ações preventivas, a verdade é que, para o empreendedor, tais 

comandos não são suficientes para comprovar a eficácia das ações preventivas de 

defesa do meio ambiente, uma vez que, avaliar, monitorar e tratar as externalidades, 

não estão contidos nos comandos citados, podendo resultar em prejuízos financeiros, 

ambientais e sociais. 

 

 O gerenciamento das questões relacionadas com a conformidade legal dos 

aspectos e impactos socioambientais significativos, bem como a dimensão do risco 

para os trabalhadores, devem ser observadas não só para empreendimentos 

minerários, mas a todo tipo de empreendimento, já que as externalidades decorrentes 

de um projeto podem trazer sérias consequências para toda a sociedade. Destaca-se 

que desde as fases preliminares do licenciamento ambiental até o fechamento da 

mina, aparecem várias exigências oriundas de órgãos de controle e fiscalização do 

uso do solo, de fiscalização de regras de saúde e segurança ocupacional, de riscos 

às instalações, de uso de recursos naturais, de responsabilidade social, dentre outras. 

Embora tais exigências não exsurjam de órgãos de controle e fiscalização do meio 

ambiente, a verdade é que, a não observância das mesmas por parte do 
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empreendedor, poderá convertê-las em aspecto ou impacto socioambiental 

significativo com danos severos para o meio ambiente, para o trabalhador e para toda 

a sociedade. Com base nessa premissa, será demonstrado que é imperiosa a criação 

de uma metodologia que possa considerar, não só os aspectos e impactos 

decorrentes da intervenção no meio ambiente, mas também aqueles que, se não 

gerenciados adequadamente, poderão levar a um dano socioambiental. 

 

A eficácia da metodologia será avaliada por intermédio do alcance das metas 

estabelecidas nos programas de gerenciamento das externalidades geradas pelo 

empreendimento, assim como para que se ascenda uma luz para a possibilidade de 

o empreendedor caminhar em busca da melhoria contínua. Tal eficácia, sendo do 

conhecimento do órgão ambiental licenciador, possibilitará ainda em favor do 

empreendedor, a ampliação dos prazos de validade de sua Licença de Operação, 

bem como agilizará o processo denovação. 

 

Por último, entende que a metodologia será um mecanismo de controle das 

externalidades, não só para o empreendedor, mas também para o órgão ambiental 

que, por seu intermédio, poderá acompanhar o cumprimento das exigências 

estabelecidas em qualquer fase do licenciamento ambiental. Assim, o empreendedor 

poderá atuar de forma preventiva e antecipatória às externalidades que recaiam ou 

poderão recair sobre o empreendimento. Entende-se ainda, que as variáveis contidas 

na metodologia esteiam o entendimento da proatividade e poderão ser incorporadas 

ao arcabouço legal e técnico, para que possa facilitar a sua aplicação também nos 

demais setores da economia. 

 

 

6.2. MEIO SOCIOAMBIENTAL 

 
Reconhecida a necessidade de criação de metodologia para a identificação dos 

aspectos e impactos socioambientais e saúde e segurança ocupacional, apresenta-

se, a seguir, as suas estruturações que, ao final, serão integradas por intermédio de 

programas de gerenciamento ambiental com base nas prioridades de ação. Alguns 

dados são tidos como básicos, tais como: a) a identificação do empreendimento 

devido ao caráter gerencial do documento; b) identificação da fase do licenciamento 
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a qual o empreendimento se encontra, visto que alguns aspectos socioambientais e 

de saúde e segurança ocupacional poderão ser readequados na fase da instalação 

para evitar danos ao ambiente na fase seguinte; e c) a data da realização do 

levantamento, já que ele retrata o momento especifico em que foi realizado, momento 

em que o empreendimento pode incorporar ou excluir atividades ou tecnologias em 

seus processos. Assim, o empreendedor, em conjunto com o órgão ambiental poderá 

estabelecer a periodicidade para a realização de novos levantamentos, a fim de se 

evitar, por exemplo, que uma nova tecnologia seja implementada e tenha o potencial 

de causar dano ao ambiente e à sociedade, seja em razão de seu funcionamento ou 

mesmo dos eventos de manutenção periódica. 

 

O meio socioambiental aqui utilizado pode ser compreendido como a 

“circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, 

recursos naturais, fauna, flora, seres humanos e suas inter-relações – Neste contexto, 

circunvizinhança estende-se do interior de uma organização para o sistema global” 

(NBR ISO 14001:2004). 

 

Nota-se que tanto a legislação ambiental como as normas técnicas consideram 

o meio social como parte integrante do meio ambiente e prevêem ações de 

eliminação, prevenção ou minimização de riscos sociais e ambientais, possibilitando 

meios para a geração de emprego e renda, além da promoção da cidadania e defesa 

da ética nos negócios.  

 

Decorre-se destas premissas a necessidade da criação de metodologia, que 

por intermédio de variáveis ambientais e sociais, facilitam o gerenciamento das ações 

por parte dos empreendedores, Órgãos Governamentais e demais partes 

interessadas. Assim, apresenta-se, a seguir, os campos que compõem a sua 

estrutura.  

 

 

6.2.1. Variáveis 

a) Atividade 

Toda a atividade do empreendimento será inserida nesse campo, para que com 

base nas informações sobre as diferentes interações do projeto possam ser avaliadas 
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e gerenciadas. 

 

b) Aspecto Socioambiental 

O conceito de aspecto socioambiental para efeito desta metodologia decorre 

da interpretação das Normas Técnicas NBR ISO 14001:2004 e SA 8000:2008 e pode 

ser explicado como sendo o “elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente”, como por exemplo, a geração 

de ruídos na movimentação de pessoas, máquinas e equipamentos, dentre outros. 

 

É oportuno ressaltar que o uso do termo socioambiental, aqui empregado, 

decorre da fusão das variáveis aplicáveis ao ambiente e à sociedade, vez que todo 

dano ambiental, por mais restrito que seja, direta ou indiretamente, afetará também a 

sociedade. 

 

c) Condição do Aspecto Socioambiental 

Neste campo, será inserida a condição do aspecto socioambiental que para a 

finalidade desta metodologia divide-se em condição normal, anormal e emergencial, 

sendo a primeira a condição que decorre da rotina de operação normal do 

empreendimento, como por exemplo, consumo de energia. A segunda condição 

decorre das atividades que, embora não sejam rotineiras, estão prevista para o bom 

desenvolvimento da atividade, como por exemplo, a manutenção de máquinas e 

equipamentos. Finalmente, na terceira condição, serão considerados todos os 

aspectos que envolvem situações de risco socioambiental, como por exemplo, a 

possibilidade de ocorrência de incêndios, vazamentos de produtos contaminantes, 

emissões atmosféricas em volumes acima do permitido pela legislação ambiental, 

dentre outros. 

 

d) Impacto Socioambiental 

O conceito de impacto socioambiental, para efeito desta metodologia, decorre 

também da interpretação das Normas Técnicas NBR ISO 14001:2004 e SA 8000:2008 

e pode ser explicado como sendo as alterações decorrentes dos elementos da 

atividade que poderá causar modificação ao meio ambiente e à sociedade de forma 

adversa ou benéfica, como por exemplo, a alteração da qualidade do ar, diminuição 

do consumo dos recursos naturais, dentre outras. 
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  Tem-se que o impacto pode ter originalmente a natureza real ou potencial, 

sendo a natureza real aquela que previamente pode ser considerada como dano certo 

ao meio socioambiental, como por exemplo, na fase de implementação do 

empreendimento, teríamos o afugentamento da fauna, desestabilização do solo, 

perecimento de microrganismos e, na fase de funcionamento do empreendimento, 

teríamos, como exemplo, a substituição do uso de combustível fóssil por 

biocombustível - o que trará como resultado real à redução das emissões de material 

particulado, dentre outros. Já o impacto potencial é aquele que, se gerenciado 

adequadamente, poderá ser mitigado ou mesmo não ocorrer, como por exemplo, o 

treinamento dos profissionais envolvidos nas atividades do empreendimento trará 

como resultado potencial, em todas as fases, a não contaminação do solo, da água, 

do ar, a redução do consumo de matéria-prima com a consequente diminuição do 

consumo de energia e geração de resíduos, dentre outros. 

 

e) Categoria do impacto socioambiental 

Neste campo, analisa-se a categoria do impacto socioambiental que, para os 

objetivos desta metodologia, será classificado como positivo ou negativo, sendo o 

primeiro, aquele que trará como resultado benefícios para o meio ambiente e a 

sociedade e o segundo, aquele que trará como resultado o dano ao meio 

socioambiental.  

 

 

6.2.2. Avaliação da Significância 

 

Após a identificação da atividade, aspecto socioambiental e a condição dele 

decorrente, o impacto socioambiental real ou potencial e sua categoria positiva ou 

negativa, é imperativo que se estabeleça um conjunto de filtros para possibilitar a 

avaliação do grau de significância dos aspectos e impactos socioambientais, para que 

a metodologia possa apontar quais as prioridades de ação a serem adotadas. 

Desta forma, para a presente metodologia, estabelecem-se variáveis para 

avaliação da significância, sendo elas, a frequência e a probabilidade da ocorrência, 

a gravidade e o benefício, e o efeito nas partes interessadas. 
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a) Frequência 

A variável frequência da ocorrência do aspecto socioambiental será utilizada 

sempre que houver aspecto de condição normal, ou seja, nas atividades rotineiras, ou 

na condição anormal, nas atividades de manutenção, podendo citar como exemplo, 

para a primeira, o consumo diário de energia para o funcionamento das máquinas e 

dos equipamentos e, para a segunda, a manutenção periódica dos mesmos. 

 

O critério da variável frequência é temporal, considerando-se a ocorrência 

anual, mensal e diária. 

 

b) Probabilidade 

A variável probabilidade da ocorrência do aspecto socioambiental será utilizada 

sempre que houver aspecto de condição emergencial, como por exemplo, a 

probabilidade de ocorrência de vazamento durante uma determinada atividade.  

 

O critério da variável probabilidade é a gradação, que pode ser baixa, média 

ou alta. 

 

c) Gravidade 

A variável gravidade da ocorrência do impacto socioambiental será utilizada 

sempre que houver impacto de categoria negativa, como por exemplo, afugentamento 

da fauna, desestabilização do solo, na fase de implantação do empreendimento e 

contaminação do solo, da água e do ar, na fase de funcionamento. 

 

O critério da variável gravidade é a severidade e a reversibilidade, que pode 

ser dano socioambiental pouco significativo e reversível em curto prazo, dano 

considerável e reversível em médio prazo e dano severo e reversível em longo prazo. 

 

d) Benefício 

A variável benefício será utilizada sempre que houver impacto de categoria 

positiva, como por exemplo, o crescimento da movimentação econômica local por 

intermédio da geração de emprego e renda. 

 

O critério da variável benefício é a gradação, que pode ser pequena, média ou 
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grande. 

 

e) Efeito nas partes interessadas 

A variável efeito nas partes interessadas decorrerá do aspecto socioambiental 

nas condições normal, anormal ou emergencial, bem como do impacto socioambiental 

nas categorias positivo e negativo e os seus reflexos recairão sobre o Governo, os 

órgãos ambientais e de defesa do meio ambiente, a comunidade, dentre outros.  

 

O critério da variável efeito nas partes interessadas – impacto negativo é a 

consequência, que pode ser baixa exposição da imagem da empresa com pequena 

possibilidade de reclamação das partes interessadas, média exposição da imagem da 

empresa com média possibilidade de reclamação das partes interessadas e alta 

exposição da imagem da empresa com alta possibilidade de reclamação das partes 

interessadas. 

 

O critério da variável efeito nas partes interessadas – impacto positivo também 

será a consequência, que pode ser baixa exposição positiva da imagem da empresa, 

média exposição positiva da imagem da empresa e alta exposição positiva da imagem 

da empresa. 

 

f) Grau de significância  

Ato contínuo, definidas as variáveis para a avaliação da significância do 

aspecto e impacto socioambiental, têm-se os elementos necessários para atribuir-se 

o resultado, o qual equivalerá a um dado grau de significância, a partir da qual será 

determinada a prioridade de ação.  

 

g) Prioridade de ação 

Tem-se que a prioridade de ação decorrerá do grau de significância, e para os 

efeitos desta metodologia, as ações estão definidas como imediata, curto prazo, 

médio prazo e longo prazo. Tais ações consistem em medidas a serem adotadas pelo 

empreendedor para a minimização dos impactos negativos ou maximização dos 

impactos positivos.  
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Definidas as variáveis para avaliação da significância dos aspectos e impactos 

socioambientais, a figura 2 a seguir, demonstra o desenho da metodologia, na qual 

adiante serão imputados dados com o objetivo de apresentar resultados para o devido 

tratamento gerencial. 
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Figura 2 – Metodologia Socioambiental Proposta 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Finalizado o desenho da metodologia da página anterior, necessário se faz o 

seu preenchimento para que a sua efetividade seja testada. Assim, apresenta-se, 

adiante, o critério para a inserção dos dados. 

 

h) Critérios 

Ressalta-se que o objetivo da metodologia até esta fase é definir as ações 

prioritárias para tomada de decisão, de forma que para se chegar ao resultado, 

necessário se faz a atribuição de dados numéricos a cada variável, para que por 

intermédio da simples multiplicação das mesmas possa se chegar à definição se o 

aspecto ou impacto socioambiental é significante ou não. Assim, tem-se que para a: 

 

Frequência - a condição normal ou anormal seguirá o critério temporal já definido no 

item “a” supra, e atribui-se a pontuação 1 para anual, 2 para mensal e 3 para diária, 

como se vê no quadro a seguir.  

 

Pontuação Frequência 

(Condição Normal ou Anormal) 

1 Anual 

2 Mensal 

3 Diária 

 

Probabilidade – a condição emergencial seguirá o critério de gradação já definido no 

item “b” supra, e atribui-se a pontuação 1 para baixa, 2 para média e 3 para alta, como 

se vê no quadro a seguir. 

 

Pontuação Probabilidade 

(Condição Emergencial) 

1 Baixa 

2 Média 

3 Alta 
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Gravidade – a categoria impacto negativo seguirá o critério de severidade e 

reversibilidade já definido no item “c” supra, e atribui-se a pontuação 1 para dano 

socioambiental pouco significativo e reversível a curto prazo, 2 para dano considerável 

e reversível a médio prazo e 3 para dano severo e reversível a longo prazo, como se 

vê no quadro a seguir. 

 

Pontuação Gravidade - impacto negativo 

(Severidade do dano) 

1 Dano pouco significativo / reversível em curto prazo  

2 Dano considerável / reversível em médio prazo  

3 Dano severo / reversível em longo prazo  

 

Benefício - a categoria impacto positivo seguirá o critério de gradação já definido no 

item “d” supra, e atribui-se a pontuação 1(um) para pequeno, 2(dois) para médio e 

3(três) para grande, como se vê no quadro a seguir. 

 

Pontuação Benefício - impacto positivo 

(gradação) 

1 Pequeno 

2 Médio 

3 Grande 

 

Efeito nas Partes Interessadas - a categoria efeito nas partes interessadas – impacto 

negativo seguirá o critério de consequência já definido no item “e” supra, e atribui-se 

a pontuação 1(um) para baixa exposição da imagem da empresa com pequena 

possibilidade de reclamação das partes interessadas, 2(dois) para média exposição 

da imagem da empresa com média possibilidade de reclamação das partes 

interessadas e 3(três) para alta exposição da imagem da empresa com alta 

possibilidade de reclamação das partes interessadas, como se vê no quadro a seguir. 
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Pontuação Efeito nas Partes Interessadas - Impacto negativo 

(Consequência) 

1 Baixa exposição da imagem da empresa com Pequena 

possibilidade de reclamação das partes interessadas 

2 Média exposição da imagem da empresa com Média 

possibilidade de reclamação das partes interessadas 

3 Alta exposição da imagem da empresa com Alta possibilidade 

de reclamação das partes interessadas 

 

Efeito nas Partes Interessadas - a categoria efeito nas partes interessadas – impacto 

positivo seguirá o critério de situação já definido no item “e” supra, e atribui-se a 

pontuação 1 para baixa exposição da imagem da empresa, 2 para média exposição 

da imagem da empresa e 3 para alta exposição da imagem da empresa, como se vê 

no quadro a seguir. 

 

Pontuação Efeito nas Partes Interessadas - Impacto positivo 

(Situação) 

1 Baixa exposição positiva da imagem da empresa  

2 Média exposição positiva da imagem da empresa  

3 Alta exposição positiva da imagem da empresa  

 

Definida a pontuação para dar suporte a avaliação da significância, tem-se que 

a partir da simples multiplicação das variáveis identificadas, obtém-se o resultado do 

grau de significância. Assim, para o resultado entre 1(um) a 4 (quatro) considera-se 

que o aspecto e seu respectivo impacto, no momento da sua identificação, não é 

significativo, já para o resultado entre 6 (seis) a 27 (vinte e sete) o aspecto e seu 

respectivo impacto é significativo.  

 

Definido o aspecto e respectivo(s) impacto(s) não significativo(s) ou 

significativo com vista aos resultados do grau de significância, tem-se que a prioridade 

de ação seguirá o grau de prioridade já definido no item “g” supra, e considera-se que 

para o resultado compreendido entre 1(um) a 2(dois), a prioridade será baixa e a ação 

será de longo prazo, para o resultado compreendido entre 3(três) a 4(quatro), a 
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prioridade será média e a ação será de médio prazo, para o resultado compreendido 

entre 6(seis) a 12(doze), a prioridade será alta e a ação será de curto prazo e, 

finalmente, para o resultado compreendido entre 18(dezoito) a 27(vinte sete), a 

prioridade será alta e a ação será imediata, como se vê no quadro a seguir.  

 

Resultado de: Grau de Prioridade de Ação 

1 a 2 Baixa - Ação Longo Prazo 

3 a 4 Média - Ação Médio Prazo 

6 a 12 Alta - Ação Curto Prazo 

18 a 27 Alta - Ação Imediata 

 

Apresentado o critério de inserção dos dados nas variáveis, a figura 3 

demonstra a sua eficiência. 
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Figura 3 – Metodologia Socioambiental exemplificativa 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL  

 
Inserem-se no contexto da saúde e segurança ocupacional as atividades cujas 

“condições e fatores que afetam, ou poderiam afetar, a segurança e a saúde de 

funcionários ou de outros trabalhadores (incluindo trabalhadores temporário e pessoal 

terceirizado), visitantes ou qualquer outra pessoa no local de trabalho”, de onde 

decorre que as partes interessadas seriam o “indivíduo ou grupo, interno ou externo 

ao local de trabalho, interessado ou afetado pelo desempenho da SSO de uma 

organização” (OHSAS, 18001:2007). 

 

Com base nestes pressupostos, complementa-se a proposta de criação de uma 

metodologia, cujas variáveis, além dos aspectos e impactos ambientais, auxiliarão na 

avaliação, no monitoramento e no tratamento dos perigos e riscos relacionados com 

a saúde e segurança ocupacional, conforme estruturação a seguir.  

 

 

6.3.1. Variáveis  

 

a) Atividade 

Toda atividade do empreendimento é uma fonte de perigo e será inserida nesse 

campo, para que, com base nas informações sobre as diferentes interações do 

projeto, possam ser avaliadas e gerenciadas. 

  

b) Perigo 

Considera-se perigo uma “fonte, situação ou ato com potencial para provocar 

danos humanos em termos de lesão ou doença, ou a combinação destas” (OHSAS, 

18001:2007). 

 

O conceito de perigo decorrente da norma técnica pode ser explicado nos 

efeitos da presente metodologia como sendo as ações que decorrem do 

desenvolvimento de uma atividade, como por exemplo, a movimentação de cargas, 

transporte de produtos químicos, dentre outros. 
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c) Condição do perigo 

Neste campo será inserida a condição do perigo que, para a finalidade desta 

metodologia, divide-se em condição normal, anormal e emergencial, sendo a primeira 

a condição que decorre da rotina de operação normal do empreendimento, como por 

exemplo, emissão de gases, geração de ruído e poeira em suspensão. A segunda 

condição decorre das atividades que, embora não sejam rotineiras, estão previstas 

para o bom desenvolvimento da atividade, como por exemplo, a manutenção nos 

compressores. Finalmente, na terceira condição, serão considerados as situações de 

risco, como por exemplo, a possibilidade de ocorrência de incêndios, vazamentos de 

produtos contaminantes, emissões atmosféricas em volumes acima do permitido pela 

legislação ambiental, dentre outros. 

 

d) Risco 

Considera-se risco a "combinação da probabilidade de ocorrência de um 

acontecimento perigoso ou exposição(ões) e da severidade das lesões, ferimentos ou 

danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela(s) exposição 

(ões)”  (OHSAS 18001:2007). 

 

O conceito de risco decorrente da norma técnica pode ser explicado na 

presente metodologia como sendo aqueles decorrentes da NR 9 do Ministério do 

Trabalho e do Emprego, tais como riscos físicos, químicos e biológicos, os quais 

decorrem da fonte de perigo e em função da sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador.  

 

e) Categoria do Risco 

Os riscos são categorizados como agentes: a) físicos – as diversas formas de 

energia a que possam estar expostos os trabalhadores, como por exemplo, ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, o infrassom e o ultrassom, como definido pela NR 9 item 

9.1.5.1; b) químicos – as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar 

no organismo pela via respiratória, como por exemplo, poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam 

ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, 
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conforme NR 9 item 9.1.5.2; e c) biológicos – são agentes que, por sua natureza, 

alteram a saúde do trabalhador, como por exemplo, bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários, vírus, entre outros, em conformidade com a NR 9 item 9.1.5.3. 

 

 

6.3.2. Avaliação da dimensão do risco 

 

Após a identificação da atividade, do perigo e as condições normal, anormal e 

emergencial dele decorrente, do risco e as categorias físico, químico e biológico, 

torna-se necessária a definição de filtros de significância para a avaliação da 

dimensão do risco, da sua classificação e das prioridades de ação a serem adotadas. 

 

Desta forma, para a presente metodologia, estabelecem-se variáveis para 

avaliação da dimensão do risco, sendo elas a probabilidade de ocorrência e a 

consequência para a saúde do trabalhador. 

  

a) Probabilidade 

A variável probabilidade da ocorrência do risco será utilizada sempre que 

houver situação que possa levar o trabalhador a experimentar uma lesão ou ser 

acometido por uma doença, como por exemplo, uma queda, a inalação de material 

particulado, dentre outros. 

 

O critério da variável probabilidade é a gradação, que pode ser insignificante, 

baixa, média ou alta. 

 

b) Consequência 

A variável consequência da ocorrência do risco será utilizada de forma 

gradativa, avaliando as lesões e doenças ocasionadas ao trabalhador, como por 

exemplo, incapacidade para o trabalho, perda de membros ou morte, dentre outros. 

 

O critério da variável consequência também será a gradação, que pode ser 

insignificante, baixa, média ou alta. 
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c) Dimensão do risco  

Ato contínuo, definidas as variáveis para a avaliação, tem-se os elementos 

necessários para atribuir-se o resultado, o qual equivalerá a uma dimensão do risco, 

a partir da qual será determinada a sua classificação e o estabelecimento de 

prioridade de ação.  

 

d) Classificação do risco 

O critério da classificação do risco será considerado como sendo aceitável, 

moderado, alto e intolerável, sendo que a) aceitável será o risco cuja probabilidade de 

ocorrência seja baixa ou insignificante e cujas consequências resultarem em lesões 

ou doenças, não incapacitará o trabalhador; b) moderado será o risco cuja 

probabilidade de ocorrência seja média e cujas consequências resultarem em lesões 

ou doença, manterão o trabalhador afastado do trabalho temporariamente; c) alta será 

o risco cuja probabilidade de ocorrência seja alta e cujas consequências resultarem 

em lesão ou doença, poderá levar o trabalhador à incapacidade parcial, amputação 

de membros, com possibilidade de retorno ao trabalho; d) intolerável será o risco cuja 

probabilidade de ocorrência seja alta e cujas consequências resultarem em lesão ou 

doença, poderá levar à incapacidade permanente ou a morte.  

 

Definidas as variáveis para a avaliação da dimensão do risco, a figura 4 a seguir 

demonstra um exemplo da metodologia, na qual, adiante, serão imputados dados com 

o objetivo de apresentar resultados para o devido tratamento gerencial. 
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Figura 4 – Metodologia SSO Proposta 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Finalizado o desenho da metodologia, necessário se faz o seu preenchimento 

para que a sua efetividade seja testada. Assim, apresenta-se, adiante, o critério para 

a inserção dos dados. 

 

Critérios 

Ressalta-se que o objetivo da metodologia até esta fase é definir a dimensão 

do risco para tomada de decisão, de forma que para se chegar ao seu resultado, 

necessário se faz a atribuição de dados numéricos a cada variável, para que, por 

intermédio da simples multiplicação das mesmas, possa-se chegar à classificação do 

risco que poderá ser aceitável, moderado, alto ou intolerável. Assim, tem-se que para 

a: 

 

Probabilidade – a condição normal, anormal e emergencial seguirá o critério de 

gradação já definido no item “a” supra, e atribui-se a pontuação 1 (um) para 

insignificante, 2 (dois) para baixa, 3 (três) para média e 4 (quatro) para alta, como se 

vê no quadro a seguir. 

 

Pontuação Probabilidade 

1 Insignificante – probabilidade que um perigo não manifeste em 

incidentes durante o ano 

2 Baixa – probabilidade de um perigo manifestar-se anualmente 

3 Média - probabilidade de um perigo manifestar-se 

semestralmente 

4 Alta - probabilidade de um perigo manifestar-se mensalmente 

 

Consequência – a condição normal, anormal e emergencial seguirá o critério de 

gradação já definido no item “b” supra, e atribui-se a pontuação 1 (um) para 

insignificante, 2 (dois) para baixa, 3 (três) para média e 4 (quatro) para alta, como se 

vê no quadro a seguir. 
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Pontuação Consequência 

1 Insignificante – não ocorra lesão, doença ou fatalidade. 

2 Baixa – lesão não incapacitante 

3 Média – lesão com incapacidade temporal 

4 Alta – lesão com incapacidade permanente ou morte 

 

Definida a pontuação para dar suporte ao resultado, tem-se que a partir da 

simples multiplicação das variáveis identificadas obtém-se o grau da dimensão do 

risco e sua classificação. Assim, para o resultado entre 1 (um) a 2 (dois), considera-

se que o risco, no momento da sua identificação, é aceitável, para o resultado 3 (três) 

considera-se que o risco é moderado, para o resultado entre 4 (quatro) e 8 (oito) 

considera-se que o risco é alto e para o resultado entre 12 (doze) a 16 (dezesseis) 

considera-se que o risco é intolerável.  

 

Resultado da 

Dimensão 

Classificação do risco 

1 a 2 Aceitável 

3 Moderado 

4 a 8 Alto 

12 a 16 Intolerável 

 

Definida a dimensão e classificação do risco, tem-se que a prioridade de ação 

seguirá o grau de prioridade já definido no item “c” supra, e considera-se que para o 

resultado compreendido entre 1 (um) a 2 (dois), a prioridade será baixa e a ação será 

de longo prazo, para o resultado 3 (três), a prioridade será média e a ação será de 

médio prazo, para o resultado compreendido entre 4 (quatro) a 8 (oito), a prioridade 

será alta e a ação será de curto prazo e, finalmente, para o resultado compreendido 

entre 12 (doze) a 16 (dezesseis), a prioridade será alta e a ação será imediata, como 

se vê no quadro a seguir.  
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Resultado da 

Dimensão 

Grau de Prioridade de Ação 

1 a 2 Baixa - Ação Longo Prazo 

3 Média - Ação Médio Prazo 

4 a 8 Alta - Ação Curto Prazo 

12 a 16 Alta - Ação Imediata 

 

Apresentado o critério de inserção dos dados nas variáveis, o desenho a seguir 

demonstra a sua eficiência. 
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Figura 5 – Metodologia SSO exemplificativa 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.4. PROGRAMAS GERENCIAIS 

 
Para os efeitos da presente metodologia, o programa gerencial é definido como 

uma ferramenta composta por elementos de trabalho que possibilitam o planejamento 

e a execução de planos organizacionais para a intervenção no meio ambiente. 

 
Significância é um conceito relativo, não pode ser definida em termos 

absolutos. O que é significativo para uma organização pode não ser para outra. Avaliar 

a significância envolve a aplicação tanto de análise técnica quanto de julgamento por 

parte da organização. O uso de critérios deve ajudar uma organização a estabelecer 

quais elementos ela considera significativos. Estabelecer e aplicar tais critérios deve 

proporcionar consistência na avaliação de significância. 

 

Com a avaliação dos aspectos e impactos socioambientais e a avaliação de 

perigos e riscos, já descritos nesta metodologia, é possível identificar por intermédio 

dos filtros de significância, quais são significativos ou não379. Para itens avaliados e 

considerados significativos, estabelece-se que o empreendimento utilize programas 

de gerenciamento. Já para os itens considerados não significativos, o 

empreendimento deverá controlá-los, apenas com procedimento de controle 

operacional380, evitando que a ausência de controles possa alterar sua categoria para 

significativos. 

 
Decorre da identificação dos itens significativos diversas situações que 

necessitam de gerenciamento para possibilitar o seu controle, o que, todavia, pode 

ser feito individualmente, considerando diferentes tipos de obrigações, como por 

                                                
379  De acordo com a NBR ISO 14004:2007, a “significância é um conceito relativo; não pode ser definida 

em termos absolutos. O que é significativo para uma organização pode não ser significativo para 
outra. Avaliar a significância envolve aplicação tanto de análise técnica quanto de julgamento por 
parte da organização. O uso de critérios deve ajudar uma organização a estabelecer quais aspectos 
ambientais e impactos associados ela considera significativos. Estabelecer e aplicar tais critérios 
deve proporcionar consistência e reprodutibilidade na avaliação de significância”. ABNT - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ABNT ISO 14004:2007: Sistemas de 
gestão ambiental. Diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Rio de Janeiro, 
2004. 

380  Os controles operacionais, com base na NBR ISO 14001:2004 constituem-se em documentos 
desenvolvidos para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à 
política e aos objetivos e metas desenvolvidos por uma organização. Tais controles servem ainda 
para determinar critérios operacionais para a realização de atividades no empreendimento. 



179 

 

exemplo, comandos legais381; educação ambiental382, recursos hídricos383; resíduos 

sólidos384; qualidade do ar385; ruídos e vibrações386, energia387, saúde do 

trabalhador388, dentre outros.  

                                                
381  O Programa de Gerenciamento de Comandos Legais consiste na identificação das leis e demais 

requisitos aplicáveis à organização, estabelecendo-se os mecanismos necessários ao seu 
cumprimento. 

382  O Programa de Educação Ambiental encontra-se inserido nos demais programas de gerenciamento, 
uma vez que determinará ações que envolvem a conscientização dos colaboradores quanto às 
questões ambientais. 

383  Gerenciamento de Recursos Hídricos: O programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos envolve 
ações relacionadas ao consumo de águas e ao lançamento de efluentes. Por meio deste programa 
são realizados levantamentos históricos sobre volumes principais pontos de consumo do recurso e 
forma como ele é utilizado. Com estes dados é possível avaliar a possibilidade de implantação de 
mecanismos para redução de consumo e estabelecer objetivos e metas para o gerenciamento do 
recurso. No tocante ao lançamento dos efluentes, ao obter-se os dados dos principais pontos de 
consumo, é possível mapear os locais de existência de maior geração e analisar a possibilidade de 
reuso. O principal item de análise em relação aos efluentes é o atendimento aos parâmetros 
definidos na legislação ambiental e como a qualidade do efluente influencia o corpo hídrico quando 
o despejo tem esta destinação final. 

384  Gerenciamento de Resíduos Sólidos: O gerenciamento de resíduos deve incluir tanto os resíduos 
perigosos quanto os não perigosos gerados pelo empreendimento. Esta análise se inicia pela 
elaboração do inventário de resíduos gerados pelo empreendimento. Cada resíduo é caracterizado 
de acordo com parâmetros legais em resíduo perigoso ou resíduo classe I (aqueles que apresentam 
riscos à saúde e ao meio ambiente, com características de inflamabilidade, corrosão, reação, 
toxicidade ou patogenicidade), resíduos não perigosos - classe IIA - Não Inertes (aqueles que 
apresentam características de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água – 
exemplo a madeira), ou resíduos não perigosos – classe IIB – Inertes (aqueles resíduos que quando 
submetidos a análises não tiverem nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto aspectos de cor, turbidez, dureza e sabor, 
conforme norma NBR ABNT 10004:2004, como por exemplo tijolos, vidros e certos tipos de 
borrachas). A implementação deste programa requer elementos de apoio como a conscientização 
dos colaboradores quanto a importância na redução da geração de resíduos e a necessidade de 
sua correta separação por meio da coleta seletiva, adequações constritivas para o armazenamento 
provisório dos resíduos nas instalações do empreendimento, a análise de fornecedores habilitados 
à prestação de serviços de transporte e destinação final, bem como a obtenção das licenças 
necessárias para disposição final dos resíduos. Destaca-se ainda o Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde, para os empreendimentos que possuem ambulatório médico, faz-se necessária 
a implementação de um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em 
virtude do grau de risco gerado por estes resíduos. O programa envolve a disponibilização de 
coletores específicos para resíduos de serviços de saúde, bem como a análise de fornecedor de 
serviços habilitado à destinação final dos resíduos gerados e o respectivo licenciamento junto ao 
órgão ambiental competente. Todos estes programas devem estar aliados às atividades de 
educação ambiental, de forma a estender a todos os colaboradores da organização, os princípios 
que norteiam o uso racional dos recursos e os cuidados que devem ter para com o meio ambiente. 
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos Sólidos - 
Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 

385  Gerenciamento da Qualidade do Ar: O programa de Gerenciamento da Qualidade do Ar envolve 
tanto as emissões geradas por fontes fixas, como por exemplo, as chaminés de caldeiras, como as 
fontes móveis, cujas emissões são oriundas de veículos automotores. O gerenciamento relacionado 
às emissões por fontes fixas requer a realização de laudos de análises das emissões geradas pelo 
empreendimento e sua correlação com os parâmetros permitidos na legislação ambiental. Os 
resultados obtidos indicarão a situação das emissões atmosféricas do empreendimento e com base 
neles, serão analisados os tipos de tecnologias que deverão ser empregadas para garantir o 
atendimento aos parâmetros definidos na legislação. No tocante as emissões geradas por veículos 
automotores, o gerenciamento pode ser iniciado a partir de uma avaliação da emissão de fumaça 
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Além do controle organizacional, a ferramenta possibilitará meios para que os 

órgãos de controle e fiscalização e empreendedores possam acompanhar o 

desempenho das atividades com vistas ao atendimento, por exemplo, das 

condicionantes lançadas na licença ambiental da empresa389. 

 

Os elementos de trabalho do programa definirão a sua estrutura390, composta 

por a) objetivos; b) metas; c) plano de ação; d) avaliação de resultados e e) análise 

da eficácia, as quais serão detalhadas a seguir.  

 

 
6.4.1. Objetivos 

 
Os objetivos de uma organização são o propósito que ela pretende alcançar. 

Identificados os aspectos e impactos socioambientais e os perigos e riscos de uma 

organização como significativos, tem-se que estes necessitam ser gerenciados para 

                                                
preta por veículos próprios ou de terceiros que adentram o pátio da empresa. Este controle, 
realizado com procedimentos estabelecidos em diversas normas da ABNT, possibilitará a obtenção 
de resultados que serão avaliados de acordo com a Escala de Ringelmann, uma escala colorimétrica 
que, de acordo com a tonalidade apresentada pela fumaça, indicará a necessidade de controles 
mais específicos para o veículo. Cabe ressaltar que este procedimento traz resultados pontuais e 
que devem ser estabelecidos controles para manutenção periódica da frota de veículos. 

386 Gerenciamento de Ruídos: Do ponto de vista ambiental, o gerenciamento de ruídos deve analisar o 
possível incômodo gerado à vizinhança pelo desenvolvimento das atividades do empreendimento. 
Esta análise requer a elaboração de laudo de análise de ruídos tanto nos limites do empreendimento 
quanto em seu entorno, de forma a avaliar possíveis pontos onde a geração de ruídos possa gerar 
maior incômodo à vizinhança. Ressalta-se que os resultados obtidos devem ser analisados sob o 
ponto de vista do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, em conformidade com 
as determinações contidas nas leis de zoneamento do município. 

387 Programa de Gerenciamento do Consumo de Energia: O programa de Gerenciamento do Consumo 
de Energia pode incluir desde ações para o consumo racional de energia elétrica, como também 
outras fontes alternativas de energia, tais como, gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural, fontes 
de aquecimento proveniente do reaproveitamento da queima de gases de combustão, dentre outros. 
As ações deste programa incluem mapeamentos históricos de consumo, áreas de maior consumo, 
avaliação de equipamentos, avaliação de tecnologias alternativas para uso racional do recurso, 
dentre outros. 

388 Os Programas de Gestão da Saúde do Trabalhador visam, além do atendimento aos requisitos 
legais, as ações necessárias para a redução de riscos no ambiente de trabalho. 

389 De acordo com IBAMA (s.d), condicionantes são recomendações definidas pelo Órgão Ambiental e 
que o empreendedor deverá atender, pois fazem parte da licença ambiental. 

390 Requisito 4.3.3 da NBR ABNT ISO 14001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com 
orientações para uso. O(s) programa(s) deve(m) incluir: a) atribuição de responsabilidade para 
atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização, e b) os meios e o 
prazo no qual eles devem ser atingidos. 
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mitigar os seus efeitos ao meio natural, à saúde do trabalhador e as demais partes 

interessadas.  

 
Ressalta-se que toda organização que tenha por objetivo interagir no meio 

natural deverá adotar os preceitos básicos de uma boa gestão, quais sejam: a) o 

cumprimento com requisitos legais aplicáveis à sua atividade e outros por ela 

subscritos; b) combater a poluição diretamente na fonte e c) incluir em seus planos 

ferramentas que possibilitem a mensuração da melhoria contínua no desempenho de 

suas atividades391. 

 
Vários são os objetivos a serem alcançados, como por exemplo: a) Reduzir o 

consumo de energia nas operações de extração de minério; b) reduzir o número de 

acidentes de trabalho nas minas; c) melhorar o nível de conscientização dos 

trabalhadores em relação a redução de riscos, dentre outros. 

 

Para alcançar os objetivos, a organização deverá envolver todos os 

profissionais relacionados direta ou indiretamente com a atividade, a qual pretende 

mitigar seus efeitos adversos.  

 

 
6.4.2. Indicadores de desempenho e metas  

 
 
a) Definição do indicador 

Indicadores de desempenhos são dados ou informações que representam um 

determinado evento e são utilizados para se definir um parâmetro de análise. 

 

O parâmetro de análise pode ser definido identificando o evento a ser 

trabalhado em conformidade com os seus objetivos e dividi-lo pelo número que 

representa a quantidade de produção ou lapso temporal, como por exemplo, fazer a 

                                                
391 A NBR ISO 14001:2004 destaca em seu requisito 4.3.3 – Objetivos, metas e programas: A 

organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, 
nas funções e níveis relevantes na organização. Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, 
quando exequível, e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a 
prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela 
organização e com a melhoria contínua. Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma 
organização deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus 
aspectos ambientais significativos. 
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divisão de energia utilizada por quantidade de produto extraído ou fazer a divisão do 

número de acidentes ocorrido por um determinado período. 

 

b) Base histórica  

Definido o indicador de desempenho, torna-se necessário levantar os dados 

históricos a ele relacionados, momento em que a organização já terá os parâmetros 

necessários para o estabelecimento da meta. 

 

c) Definição da meta  

A meta é um parâmetro que se pretende alcançar e que possui termos 

quantitativos e prazo determinado, de forma que os objetivos delineados possam ser 

alcançados e os elementos significativos possam ser gerenciados e mitigados.  

 

Como exemplo de metas, pode-se citar: a) reduzir o consumo de energia em 

10% (dez) por cento, em relação ao ano anterior, nas operações de extração de 

minério e b) reduzir em 10% (dez) por cento o número de acidentes de trabalho nas 

minas com relação ao ano anterior. 

 

 

6.4.3. Plano de ação  

 

Plano de ação pode ser definido como sendo uma ferramenta gerencial, na 

qual são descritas as ações necessárias para se alcançar determinado objetivo. 

Diversas são as variáveis que o compõe. 

 

a) Responsável(is) – (Quem?) 

Será responsável pela elaboração do plano de ação, o(s) profissional(is) que 

estiver(em) diretamente incumbido(s) de cuidar da(s) estratégia(s) para que a 

organização alcance os seus objetivos.  

 

b) Estratégia – (Ação) 

A estratégia de ação será o direcionamento que a organização entende como 

sendo necessário para atingir a meta definida. 
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c) Mecanismos – (Como?) 

Corresponde ao conjunto de atividades definidas para que a estratégia seja 

eficiente, incluindo-se aqui os recursos humanos e econômicos que a organização 

terá que disponibilizar para que a meta seja alcançada.   

 

d) Prazo 

Será o período definido para a implementação das ações estabelecidas. 

 

e) Status 

O status corresponde as diferentes fases necessárias à conclusão das ações 

e, para facilitar a análise gerencial, pode ser ainda classificado em cores. Estes status 

são descritos como previsto, em andamento, concluído e atrasado. 

 

f) Observações 

Corresponde às informações que auxiliam na compreensão do status em que 

cada ação se encontra. 

 

 

6.4.4. Acompanhamento dos resultados 

 

Definidas as variáveis que compõem os indicadores de desempenho, estes 

devem ser medidos e monitorados periodicamente e os resultados confrontados com 

a meta estabelecida para se evitar eventuais desvios em seu cumprimento. 

 

Sempre que ocorrer eventuais desvios negativos, estes deverão ser 

investigados da seguinte forma, deve-se detectar e detalhar o problema, investigar a 

causa raiz e aplicar as ações corretivas e preventivas, agindo assim sucessivamente, 

sempre buscando a eficiência das ações.  

 

Se o problema que ocasionou o desvio for por falha humana, deve-se, por 

exemplo, promover treinamento da equipe diretamente envolvida com a execução da 

atividade. Por outro lado, se o desvio foi ocasionado por falha de tecnologia, deve-se, 

por exemplo, avaliar a possibilidade de intensificar a sua manutenção ou substituição 

tecnológica. 
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Por outro lado, os desvios podem ser positivos, de modo a demonstrar que a 

meta tenha sido subestimada. Neste caso, aconselha-se a revisão da meta, já que o 

objetivo do programa é reduzir os efeitos significativos do elemento gerenciado.  

 

 

6.4.5. Análise da eficácia 

 

É o meio pelo qual se avalia o cumprimento da meta e o alcance dos objetivos 

propostos pelo programa de gerenciamento do elemento significativo, de forma que, 

ao final do período estabelecido para atingir a meta, deve ser avaliada a eficiência392 

e a eficácia393 do programa.  

 

Caso a meta tenha sido alcançada, deve-se avaliar a tendência dos resultados 

periódicos, para que, com base nos princípios da melhoria contínua, possa ser 

avaliada a possibilidade de definição de nova meta para o elemento gerenciado. 

 

Por outro lado, caso a meta não tenha sido alcançada, deve-se também avaliar 

a tendência dos resultados periódicos e buscar o estabelecimento de nova meta, 

considerando-se os dados compilados no período avaliado, como históricos para a 

definição de nova meta. 

                                                
392 Define-se eficiência como sendo a conformação do método empregado para se chagar ao resultado. 

393 Define-se eficácia com sendo o alcance do resultado de forma como foi planejada, visando reduzir 
a significância do elemento gerenciado. 
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Figura 6A – Programa de Gerenciamento Ambiental 
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Figura 6B – Programa de Gerenciamento Ambiental – Plano de Ação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 6C – Programa de Gerenciamento Ambiental – Acompanhamento dos Resultados 
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Figura 6D – Programa de Gerenciamento Ambiental – Análise da eficácia 
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CAPÍTULO VII - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA  
 

7.1. Aplicação Prática da Metodologia  

 

A metodologia desenvolvida foi aplicada como estudo de caso em uma 

empresa do ramo de mineração no Estado de São Paulo, cujo objeto é o 

desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos à base de carbonato 

de cálcio, caulim e outros minerais não metálicos. Durante o período de 

desenvolvimento da presente pesquisa, foi possível ao empreendedor, aprimorar o 

seu sistema de gestão ambiental e saúde e segurança ocupacional dentro do contexto 

da melhoria continua, ocasião em que foram incorporadas as práticas trazidas pela 

metodologia para todas as fases do empreendimento, assim consideradas, 

ampliação, operação e desativação parcial da mina.  

 
Foi possível ainda, realizar um mapeamento dos aspectos e impactos 

ambientais e perigos e riscos relacionados com o trabalhador mineiro, em relação as 

diferentes atividades, processos, produtos e serviços realizados no empreendimento. 

A partir desse levantamento, foram identificadas as prioridades de ação e para os 

aspectos e perigos considerados significativos foram estruturados programas de 

gerenciamento com os seus respectivos indicadores de desempenho avaliados ao 

longo do período. Já para os aspectos ambientais e perigos considerados não 

significativos foram determinados controles operacionais para o monitoramento de 

seus resultados. 

 

Exemplos de levantamento de aspectos e impactos ambientais e perigos e 

riscos estão contidos nas figura 3 e 5 apresentadas no Capítulo VI. Diversos foram os 

programas de gerenciamento socioambiental implementados, destacando aqui o 

exemplo do programa de gestão de recursos hídricos, conforme demonstrado nas 

figuras 6a, 6b, 6c e 6d do mesmo capítulo.  

 

Durante o processo de aderência da metodologia foi possível também 

identificar a necessidade de treinamento e conscientização das equipes, bem como a 

identificação de elementos monitoráveis que possibilitaram agregar melhor 

desempenho ao sistema de gestão integrado da organização. 
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Com base nas auditorias internas de acompanhamento foram analisados os 

requisitos indispensáveis do sistema, de onde foi possível extrair elementos para as 

reuniões gerenciais de análise crítica. 

  

Posteriormente, o sistema integrado da organização foi submetido ao crivo da 

análise de um organismo de certificação integrada, reconhecido internacionalmente, 

o que resultou na obtenção da recertificação de sistema de gestão ambiental ISO 

14001:2004 e OHSAS 18001:2007, em junho de 2015, conforme figuras 7 e 8 

apresentadas a seguir, onde foram suprimidos os dados de identificação da 

organização em atendimento ao pedido da alta administração. 
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Figura 7 – Certificado ISO 14001 da Organização objeto do Estudo de Caso 
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Figura 8 – Certificado OSHAS 18001 da Organização objeto do Estudo de Caso 
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CONCLUSÃO 

 
O objetivo do presente trabalho consistiu na contextualização e analise dos 

aspectos jurídicos da mineração e do licenciamento ambiental para a finalidade de 

desenvolvimento de metodologia que auxilie na gestão da atividade minerária, desde 

as fases preliminares até o fechamento da mina focando na mitigação e tratamento 

dos impactos ambientais significativos e perigos e riscos relacionados com a saúde 

do trabalhador mineiro.  

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, adotou-se como procedimento 

metodológico a contextualização da atividade minerária, desde os primórdios da 

humanidade, levando-se em conta a evolução das normas que agasalhavam os 

diversos sistemas de regulação existentes até então. Por se tratar de uma área de 

conhecimento que apresenta suas peculiaridades técnicas, foram levantados os 

principais conceitos relacionados com a área de mineração. 

 

Fez-se necessário uma análise da sistemática do regime de aproveitamento 

mineral no país, como forma de compreender as diferentes etapas do processo de 

exploração minerária e a sua complexidade, como subsídio para melhor estruturar a 

metodologia foco deste trabalho. 

 

Analisou-se que, embora o minério tenha importância fundamental para o 

progresso econômico e social, a verdade é que a sua exploração, por vezes, se 

depara com os inúmeros entraves, tendo em vista a sua rigidez locacional, de forma 

que a sua extração, obrigatoriamente, deve ser realizada no local da ocorrência 

geológica natural, o que, por vezes, pode estar inserido em uma área especialmente 

protegida ou área que, por algum motivo, apresente restrições para o seu uso. Por 

essa razão, o estudo permeou também pela análise da possibilidade ou não do 

aproveitamento mineral nessas áreas.  

 

 Para a compreensão do meio ambiente, onde a atividade minerária está 

inserida, analisou-se a legislação ambiental incidente, contudo, para facilitar a 

compreensão da interação do homem sobre o meio, a mesma foi agrupada em fatores 
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ambientais (fator água, ar, solo e fauna e flora), bem como demonstrado um quadro 

das principais legislações aplicáveis a cada fator.  

 

 Considerando que o licenciamento ambiental é um instrumento preventivo de 

defesa do meio ambiente, foram analisadas as diretrizes que regem o licenciamento 

ambiental de atividades minerárias em todas as suas fases.  

 

 Dado o exposto, foi possível estruturar uma metodologia composta pela 

integração das variáveis ambiental e saúde e segurança ocupacional, de forma a 

atribuir valores de significância às diversas atividades que são desenvolvidas na 

exploração do minério, o que possibilitou, ainda, o fornecimento de bases para a 

estruturação de programas de gerenciamento e mitigação de impactos ambientais e 

perigos e riscos, monitorados por intermédio de indicadores de desempenho, de forma 

a alcançar a eficácia na gestão. 

 

 Entende-se que a metodologia desenvolvida é uma importante ferramenta de 

gestão, ao passo que também contribui com o processo de gestão, ao integrar as 

variáveis ambientais e saúde e segurança ocupacional, fazendo com que o 

empreendedor, de forma preventiva e proativa, se preocupe não só com as suas 

externalidades ambientais, mas também volte os olhos para o meio ambiente em sua 

totalidade, onde nele se inclui, além do meio natural, o meio ambiente do trabalho. 

 

Tem-se que as normas aplicáveis ao processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos minerários, embora forneçam mecanismos para a solução dos 

conflitos nas diferentes fases do licenciamento ambiental, por vezes, a sua 

interpretação necessita do acompanhamento de informações técnicas com a inclusão 

dos aspectos ambientais e seus respectivos impactos para facilitar a compreensão da 

aplicação da legislação ambiental. 

 

Considerando que o trabalhador mineiro é um ator importante no cenário da 

atividade de mineração, a variável saúde e segurança ocupacional torna-se 

imprescindível no contexto da metodologia e, por esse motivo, foi aqui considerada. 
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A interpretação da legislação ambiental, no contexto prático de uma atividade 

minerária, também possibilitará o acompanhamento e controle por parte do órgão 

ambiental que, por seu intermédio, poderá monitorar o cumprimento das exigências 

estabelecidas em qualquer fase do licenciamento ambiental, já para o empreendedor, 

como dito, facilitará a gestão preventiva, possibilitando meios para a solução dos 

conflitos entre as partes interessadas. Vislumbra-se ainda, que as variáveis contidas 

na metodologia esteiam o entendimento da proatividade e poderão ser incorporadas 

ao arcabouço legal e técnico, para que possa facilitar a sua aplicação também nos 

demais setores da economia. 

 

 O presente trabalho não esgota a temática abordada no tocante à metodologia 

desenvolvida, já que além das variáveis ambiental e saúde e segurança ocupacional, 

poderá ser aprimorado com a inserção da variável responsabilidade social, visando a 

integração do meio ambiente na sua completude - assim considerando o meio natural, 

os aspectos relacionados com o trabalhador mineiro e os aspectos sociais que 

envolvem a atividade. 

 

 Por fim, recomenda-se que instrumentos de cunho preventivo e proativo, como 

a metodologia ora proposta, sejam conhecidos, estudados, aprimorados e 

incorporados ao regramento específico, estabelecidos pelos órgãos ambientais em 

seus sistemas de controle e fiscalização, no intuito de possibilitar uma maior 

participação entre o Poder Público, o empresariado e a sociedade, de forma que os 

preceitos contidos na Constituição Federal, os quais versam sobre o desenvolvimento 

econômico e social, pautado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tenham, como finalidade, assegurar a todos uma existência digna. 
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ANEXO A - Código de Mineração 

DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967. 

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 
1940. (Código de Minas) 

      O Presidente da República no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º, § 2º, do Ato 

Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966 e (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        CONSIDERANDO, que da experiência de vinte e sete anos de aplicação do atual Código de Minas 
foram colhidos ensinamentos qual impende aproveitar;      (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 
1967) 

        CONSIDERANDO que a notória evolução da ciência e da tecnologia, nos anos após a 2ª Guerra 
Mundial, introduziram alterações profundas na utilização das substâncias minerais;       (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        CONSIDERANDO que cumpre atualizar as disposições legais salvaguarda dos superiores 
interêsses nacionais, que evoluem com o tempo;       (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        CONSIDERANDO que ao Estado incumbe adaptar as normas que regulam atividades 
especializadas à evolução da técnica, a fim de proteger a capacidade competitiva do País nos 
mercados internacionais;       (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        CONSIDERANDO que, na colimação desses objetivos, é oportuno adaptar o direito de mineração 
à conjuntura;        (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        CONSIDERANDO, mais, quanto consta da Exposição de Motivos número 6-67-GB, de 20 de 
fevereiro de 1967, dos Senhores Ministros das Minas e Energia, Fazenda e Planejamento e 
Coordenação Econômica,       (Redação dada pelo Decreto-lei nº 318, de 1967). 

        DECRETA: 

 CÓDIGO DE MINERAÇÃO 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

        Art. 1º Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a 
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. 

        Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, 
são:       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de 
Minas e Energia;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, 
de 1996). 

       III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos 
administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0318.htm#art1
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        IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;       (Redação dada pela Lei nº 
9.314, de 1996). 

        V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta 
ou indireta do Governo Federal.       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e 
autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo-lhes permitida a 
extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em Portaria do 
Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, 
respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada 
a comercialização.        (Redação dada pela Lei nº 9.827, de 1999) 

        Art 3º Este Código regula: 

        I - os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas 
na superfície ou no interior da terra formando os recursos minerais do País; 

        II - o regime de seu aproveitamento, e 

        III - a fiscalização pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da industria 
mineral. 

        § 1º. Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de terras e de 
desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras 
gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja comercialização das terras e dos 
materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na 
própria obra. (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       § 2º. Compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM a execução deste Código 
e dos diplomas legais complementares.        (Renumerado do Parágrafo único para § 2º  pela Lei nº 
9.314, de 1996) 

        Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando 
à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, 
ainda que suspensa. 

        Art 5º  (Revogado pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       Art. 6º. Classificam-se as minas, segundo a forma representativa do direito de lavra, em duas 
categorias:       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        I - mina manifestada, a em lavra, ainda que transitoriamente suspensa a 16 de julho de 1934 e 
que tenha sido manifestada na conformidade do art. 10 do Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934, 
e da Lei nº 94, de 10 de dezembro de 1935; (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        II - mina concedida, quando o direito de lavra é outorgado pelo Ministro de Estado de Minas e 
Energia.        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        Parágrafo único. Consideram-se partes integrantes da mina: 

        a) edifícios, construções, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à mineração e ao 
beneficiamento do produto da lavra, desde que este seja realizado na área de concessão da mina: 

        b) servidões indispensáveis ao exercício da lavra; 
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        c) animais e veículos empregados no serviço; 

        d) materiais necessários aos trabalhos da lavra, quando dentro da área concedida; e, 

        e) provisões necessárias aos trabalhos da lavra, para um período de 120 (cento e vinte) dias. 

        Art. 7º O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, do Diretor-
Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e 
Energia.       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        Parágrafo único. Independe de concessão do Governo Federal o aproveitamento de minas 
manifestadas e registradas, as quais, no entanto, são sujeitas às condições que este Código estabelece 
para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 
1996). 

        Art 8º         (Revogado pela Lei nº 6.567, de 1978) 

        Art. 9º Far-se-á pelo regime de matrícula o aproveitamento definido e caracterizado como 
garimpagem, faiscação ou cata. 

        Art. 10 Reger-se-ão por Leis especiais: 

        I - as jazidas de substâncias minerais que constituem monopólio estatal; 

        II - as substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico; 

        III - os espécimes minerais ou fósseis, destinados a Museus, Estabelecimentos de Ensino e 
outros fins científicos; 

        IV - as águas minerais em fase de lavra; e 

        V - as jazidas de águas subterrâneas. 

        Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e 
Concessão:         (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        a) o direito de prioridade à obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença, atribuído 
ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre, para a finalidade pretendida, 
à data da protocolização do pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M), 
atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código; e        (Redação dada pela Lei nº 
6.403, de 1976). 

        b) o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra.         (Redação dada 
pela Lei nº 8.901, de 1994). 

        § 1º A participação de que trata a alínea b do caput deste artigo será de cinqüenta 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.       (Incluído pela Lei 
nº 8.901, de 1994). 

        § 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.      (Incluído pela Lei nº 8.901, de 1994). 
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        § 3º O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará correção do débito 
pela variação diária da taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que venha a substituí-la, juros 
de mora de um por cento ao mês e multa de dez por cento, aplicada sobre o montante 
apurado.    (Incluído pela Lei nº 8.901, de 1994). 

        Art. 12 O direito de participação de que trata o artigo anterior não poderá ser objeto de 
transferência ou caução separadamente do imóvel a que corresponder, mas o proprietário deste 
poderá: 

        I - transferir ou caucionar o direito ao recebimento de determinadas prestações futuras; 

        II - renunciar ao direito. 

        Parágrafo único Os atos enumerados neste artigo somente valerão contra terceiros a partir da sua 
inscrição no Registro de Imóveis. 

        Art. 13 As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam atividades de pesquisa, lavra, 
beneficiamento, distribuição, consumo ou industrialização de reservas minerais, são obrigadas a 
facilitar aos agentes do Departamento Nacional da Produção Mineral a inspeção de instalações, 
equipamentos e trabalhos, bem como a fornecer-lhes informações sobre: 

        I - volume da produção e características qualitativas dos produtos; 

        II - condições técnicas e econômicas da execução dos serviços ou da exploração das atividades 
mencionadas no "caput" deste artigo; 

        III - mercados e preços de venda; 

        IV - quantidade e condições técnicas e econômicas do consumo de produtos minerais. 

CAPÍTULO II 
Da Pesquisa Mineral 

        Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à definição da 
jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade do seu aproveitamento econômico. 

        § 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de campo e de 
laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, 
estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de 
escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises 
físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos 
minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo com as 
especificações do mercado ou aproveitamento industrial. 

        § 2º A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos 
nos trabalhos executados, e conduzirá a uma medida das reservas e dos teores. 

        § 3º A exequibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar dos custos da 
produção, dos fretes e do mercado. 

        Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma 
individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento do interessado.       (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa serão executados sob a responsabilidade 
profissional de engenheiro de minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício da profissão.       (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 
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        Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do 
DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e 
registrado, devendo ser apresentado em duas vias e conter os seguintes elementos de 
instrução:       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       I - nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão, do domicílio e do número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa natural. 
Em se tratando de pessoa jurídica, razão social, número do registro de seus atos constitutivos no Órgão 
de Registro de Comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos 
Contribuintes do Ministério da Fazenda;        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       II - prova de recolhimento dos respectivos emolumentos;        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 
1996). 

       III - designação das substâncias a pesquisar;        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        IV - indicação da extensão superficial da área objetivada, em hectares, e do Município e Estado 
em que se situa;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        V - memorial descritivo da área pretendida, nos termos a serem definidos em portaria do Diretor-
Geral do DNPM;       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        VI - planta de situação, cuja configuração e elementos de informação serão estabelecidos em 
portaria do Diretor-Geral do DNPM;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       VII - plano dos trabalhos de pesquisa, acompanhado do orçamento e cronograma previstos para 
sua execução.       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       § 1º. O requerente e o profissional responsável poderão ser interpelados pelo DNPM para 
justificarem o plano de pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso VII deste artigo, bem 
como a disponibilidade de recursos. (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

       § 2º. Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da 
renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não 
guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano 
de pesquisa.         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        § 3º. Os documentos a que se referem os incisos V, VI e VII deste artigo deverão ser elaborados 
sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.         (Incluído pela Lei nº 9.314, 
de 1996). 

       Art. 17. Será indeferido de plano pelo Diretor-Geral do DNPM o requerimento desacompanhado de 
qualquer dos elementos de instrução referidos nos incisos I a VII do artigo anterior.       (Redação dada 
pela Lei nº 9.314, de 1996). 

        § 1º. Será de sessenta dias, a contar da data da publicação da respectiva intimação no Diário 
Oficial da União, o prazo para cumprimento de exigências formuladas pelo DNPM sobre dados 
complementares ou elementos necessários à melhor instrução do processo.          (Redação dada pela 
Lei nº 9.314, de 1996). 

        § 2º. Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem que haja o requerente cumprido a 
exigência, o requerimento será indeferido pelo Diretor-Geral do DNPM.        (Redação dada pela Lei nº 
9.314, de 1996). 

        Art. 18. A área objetivada em requerimento de autorização e pesquisa ou de registro de licença 
será considerada livre, desde que não se enquadre em quaisquer das seguintes 
hipóteses:         (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976). 



220 

 

        I - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, registro de licença, concessão da lavra, 
manifesto de mina ou permissão de reconhecimento geológico;       (Redação dada pela Lei nº 6.403, 
de 1976). 

        II - se a área for objeto de pedido anterior de autorização de pesquisa, salvo se este estiver sujeito 
a indeferimento, aos seguintes casos:       (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        a) por enquadramento na situação prevista no caput do artigo anterior, e no § 1º deste artigo; 
e        (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        b) por ocorrência, na data da protocolização do pedido, de impedimento à obtenção do título 
pleiteado, decorrente das restrições impostas no parágrafo único do Art. 23 e no Art. 26 deste 
Código;      (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        III - se a área for objeto de requerimento anterior de registro de licença, ou estiver vinculada a 
licença, cujo registro venha a ser requerido dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua 
expedição;      (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        IV - se a área estiver vinculada a requerimento de renovação de autorização de pesquisa, 
tempestivamente apresentado, e pendente de decisão;        (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        V - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, com relatório dos respectivos trabalhos 
tempestivamente apresentado, e pendente de decisão;      (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        VI - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, com relatório dos respectivos trabalhos 
aprovado, e na vigência do direito de requerer a concessão da lavra, atribuído nos termos do Art. 31 
deste Código.      (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        § 1º Não estando livre a área pretendida, o requerimento será indeferido por despacho do Diretor-
Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M.), assegurada ao interessado a 
restituição de uma das vias das peças apresentadas em duplicata, bem como dos documentos 
públicos, integrantes da respectiva instrução.         (Renumerado do Parágrafo único para  § 1º com 
nova redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        § 2º Ocorrendo interferência parcial da área objetivada no requerimento, como área onerada nas 
circunstâncias referidas nos itens I a VI deste artigo, e desde que a realização da pesquisa, ou a 
execução do aproveitamento mineral por licenciamento, na parte remanescente, seja considerada 
técnica e economicamente viável, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - 
será facultada ao requerente a modificação do pedido para retificação da área originalmente definida, 
procedendo-se, neste caso, de conformidade com o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 
anterior.       (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        Art. 19. Do despacho que indeferir o pedido de autorização de pesquisa ou de sua renovação, 
caberá pedido de reconsideração, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do despacho 
no Diário Oficial da União.       (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        § 1º Do despacho que indeferir o pedido de reconsideração, caberá recurso ao Ministério das 
Minas e Energia, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do despacho no Diário Oficial da 
União. (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        § 2º A interposição do pedido de reconsideração sustará a tramitação de requerimento de 
autorização de pesquisa que, objetivando área abrangida pelo requerimento concernente ao despacho 
recorrido, haja sido protocolizado após o indeferimento em causa, até que seja decidido o pedido de 
reconsideração ou o eventual recurso.        (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976). 

        § 3º Provido o pedido de reconsideração ou o recurso, caberá o indeferimento do requerimento 
de autorização de pesquisa superveniente, de que trata o parágrafo anterior.         (Incluído pela Lei nº 
6.403, de 1976). 
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       Art. 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes pagamentos:       (Redação dada pela 
Lei nº 9.314, de 1996). 

       I - pelo interessado, quando do requerimento de autorização de pesquisa, de emolumentos em 
quantia equivalente a duzentas e setenta vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo art. 1º da 
Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;          (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, 
de taxa anual, por hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral 
objetivada, extensão e localização da área e de outras condições, respeitado o valor máximo de duas 
vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 
1991.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º. O Ministro de Estado de Minas e Energia, relativamente à taxa de que trata o inciso II 
do caput deste artigo, estabelecerá, mediante portaria, os valores, os prazos de recolhimento e demais 

critérios e condições de pagamento.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 2º. Os emolumentos e a taxa referidos, respectivamente, nos incisos I e II do caput deste artigo, 
serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A. e destinados ao DNPM, nos termos do inciso III do caput do 

art. 5º da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       § 3º. O não pagamento dos emolumentos e da taxa de que tratam, respectivamente, os incisos I e 
II do caput deste artigo, ensejará, nas condições que vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministro 
de Estado de Minas e Energia, a aplicação das seguintes sanções:         (Redação dada pela Lei nº 
9.314, de 1996) 

       I - tratando-se de emolumentos, indeferimento de plano e consequente arquivamento do 
requerimento de autorização de pesquisa;       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - tratando-se de taxa:         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        a) multa, no valor máximo previsto no art. 64;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        b) nulidade ex officio do alvará de autorização de pesquisa, após imposição de 

multa.        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art 21.         (Revogado pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das demais 
constantes deste Código:       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os 

requisitos legais exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade depois de devidamente 
averbados no DNPM;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das obrigações 

decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final, tornando-se 
operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de 
renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código;         (Redação dada pela Lei 
nº 9.314, de 1996) 

        III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano, nem superior a três anos, a 

critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral 
objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições:        (Redação dada pela Lei nº 
9.314, de 1996) 
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          a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos 

trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;       (Incluído pela 
Lei nº 9.314, de 1996) 

        b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da 

autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos 
efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir 

da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;       (Incluído pela Lei nº 
9.314, de 1996) 

        IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, pelos danos causados a terceiros, direta 

ou indiretamente decorrentes dos trabalhos de pesquisa;        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 
1996) 

        V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo 

submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, relatório 
circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida 
e demonstrativos da exequibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade 
técnica de profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a 
apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste artigo, 
conforme critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o 
disposto no § 1º deste artigo.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º. A não apresentação do relatório referido no inciso V deste artigo sujeita o titular à sanção 

de multa, calculada à razão de uma UFIR por hectare da área outorgada para pesquisa.        (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 2º. É admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada, 

antes da outorga da concessão de lavra, mediante prévia autorização do DNPM, observada a 
legislação ambiental pertinente. (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 23. Os estudos referidos no inciso V do art. 22 concluirão pela:         (Redação dada pela Lei 

nº 9.314, de 1996) 

        I - exequibilidade técnico-econômica da lavra;         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - inexistência de jazida;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        III - inexequibilidade técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores conjunturais 

adversos, tais como:        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        a) inexistência de tecnologia adequada ao aproveitamento econômico da substância 

mineral;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        b) inexistência de mercado interno ou externo para a substância mineral.         (Incluído pela Lei 

nº 9.314, de 1996) 

        Art. 24. A retificação de alvará de pesquisa, a ser efetivada mediante despacho publicado no 

Diário Oficial da União, não acarreta modificação no prazo original, salvo se, a juízo do DNPM, houver 
alteração significativa no polígono delimitador da área.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 
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        Parágrafo único. Na hipótese de que trata a parte final do caput deste artigo, será expedido alvará 

retificador, contando-se o prazo de validade da autorização a partir da data da publicação, no Diário 
Oficial da União, do novo título.          (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às áreas máximas que forem fixadas em 

portaria do Diretor-Geral do DNPM.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da União ficará disponível 
pelo prazo de sessenta dias, para fins de pesquisa ou lavra, conforme dispuser portaria do Ministro de 
Estado de Minas e Energia.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º. Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada na forma 
deste artigo ficará disponível para pesquisa.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 2º. O Diretor-Geral do DNPM poderá estabelecer critérios e condições específicos a serem 
atendidos pelos interessados no processo de habilitação às áreas disponíveis nos termos deste 
artigo.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 3º. Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha havido pretendentes, a área estará livre 
para fins de aplicação do direito de prioridade de que trata a alínea a do art. 11.       (Redação dada 

pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 4º. As vistorias realizadas pelo DNPM, no exercício da fiscalização dos trabalhos de pesquisa e 
lavra de que trata este Código, serão custeadas pelos respectivos interessados, na forma do que 
dispuser portaria do Diretor-Geral da referida autarquia.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 
1996) 

        Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também 
as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos 
pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela 
ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos 
trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras: 

        I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na 
extensão da área a ser realmente ocupada; 

        II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na 
extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso 
seguinte; 

        III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade 
em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente 
a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade; 

        IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com 
valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região; 

        V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da 
pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos; 

        VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não 
juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da 
renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias 
dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título; 
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        VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz 
mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma 
prescrita no Código de Processo Civil; 

        VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como 
representante da União; 

        IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem apresentados; 

        X - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização 
de pesquisa; 

        XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia 
correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da indenização; 

        XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou posseiros 
do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. 
P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem 
a execução dos trabalhos; 

        XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao Juiz, 
no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo; 

        XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o 
Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa 
ao prazo de prorrogação 

        XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 (oito) 
dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará 
seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais; 

        XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-Geral do 
D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento 
das indenizações e da renda. 

        Art. 28. Antes de encerrada a ação prevista no artigo anterior, as partes que se julgarem lesadas 
poderão requerer ao Juiz que se lhes faça justiça. 

        Art. 29 O titular da autorização de pesquisa é obrigado, sob pena de sanções: 

        I - A iniciar os trabalhos de pesquisa: 

        a) dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do Alvará de Pesquisa no Diário Oficial da União, 
se o titular for o proprietário do sol ou tiver ajustado com este o valor e a forma de pagamento das 
indenizações a que se refere o Artigo 27 deste Código; ou, 

        b) dentro de 60 (sessenta) dias do ingresso judicial na área de pesquisa, quando a avaliação da 
indenização pela ocupação e danos causados processar-se em juízo. 

        II - A não interromper os trabalhos, sem justificativa, depois de iniciados, por mais de 3, (três) 
meses consecutivos, ou por 120 dias acumulados e não consecutivos.         (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Parágrafo único.  O início ou reinício, bem  como  as interrupções de trabalho, deverão ser 
prontamente comunicados  ao  D. N. P. M., bem como a ocorrência de outra substância mineral útil, 
não constante do Alvará de Autorização. 
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        Art. 30. Realizada a pesquisa e apresentado o relatório exigido nos termos do inciso V do art. 22, 
o DNPM verificará sua exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de:        (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        I - aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a existência de jazida;        (Redação dada 
pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - não aprovação do relatório, quando ficar constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa 
ou deficiência técnica na sua elaboração;        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        III - arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área 
a ser livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório que concluiu pela 
referida inexistência de jazida;         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        IV - sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando ficar caracterizada a impossibilidade 
temporária da exequibilidade técnico-econômica da lavra, conforme previsto no inciso III do art. 
23.         (Incluído dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1° Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o DNPM fixará prazo para o interessado 
apresentar novo estudo da exequibilidade  técnico-econômica da lavra, sob pena de arquivamento do 
relatório.        (Incluído dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 2° Se, no novo estudo apresentado, não ficar demonstrada a exequibilidade técnico-econômica 
da lavra, o DNPM poderá conceder ao interessado, sucessivamente, novos prazos, ou colocar a área 
em disponibilidade, na forma do art. 32, se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual 
lavra.        (Incluído dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

         § 3° Comprovada a exequibilidade técnico-econômica da lavra, o DNPM proferirá, ex officio ou 
mediante provocação do interessado, despacho de aprovação do relatório.         (Incluído dada pela Lei 
nº 9.314, de 1996) 

        Art. 31. O titular, uma vez aprovado o Relatório, terá 1 (hum) ano para requerer a concessão de 
lavra, e, dentro deste prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão, na forma deste Código. 

        Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no caput, por igual período, mediante 
solicitação justificada do titular, manifestada antes de findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em 
curso.        (Incluído dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 32. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o titular, ou seu sucessor, haja requerido 
concessão de lavra, caducará seu direito, cabendo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da 
Produção Mineral - D. N. P. M. - mediante Edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a 
disponibilidade da jazida pesquisada, para fins de requerimento da concessão de lavra.        (Redação 
dada pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        § 1º O Edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelos requerentes da 
concessão de lavra, consoante as peculiaridades de cada caso.         (Incluído pela Lei nº 6.403, de 
1976) 

        § 2º Para determinação da prioridade à outorga da concessão de lavra, serão, conjuntamente, 
apreciados os requerimentos protocolizados dentro do prazo que for convenientemente fixado no Edital, 
definindo-se, dentre estes, como prioritário, o pretendente que a juízo do Departamento Nacional da 
Produção Mineral - D. N. P. M. - melhor atender aos interesses específicos do setor 
minerário.       (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        Art. 33 Para um conjunto de autorizações de pesquisa da mesma subst6ancia mineral em áreas 
contíguas, ou próximas, o titular ou titulares das autorizações, poderão, a critério do D.N.P.M., 
apresentar um plano único de pesquisa e também um só Relatório dos trabalhos executados, 
abrangendo todo o conjunto. 
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        Art. 34 Sempre que o Governo cooperar com o titular da autorização nos trabalhos de pesquisa, 
será reembolsado das despesas, de acordo com as condições estipuladas no ajuste de cooperação 
técnica celebrado entre o D. N. P. M. e o titular. 

        Art. 35. A importância correspondente às despesas reembolsadas a que se refere o artigo anterior 
será recolhida ao Banco do Brasil S/A, pelo titular, à conta do "Fundo Nacional de Mineração - Parte 
Disponível. 

CAPÍTULO III 
Da Lavra 

        Art. 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o 
aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até 
o beneficiamento das mesmas. 

        Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições: 

        I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.; 

        II - a área de lavra será a adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e 
beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. 

        Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma 

mesma empresa.         Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 38. O requerimento de autorização de lavra será dirigido ao Ministro das Minas e Energia, 
pelo titular da autorização de pesquisa, ou seu sucessor, e deverá ser instruído com os seguintes 
elementos de informação e prova: 

        I - certidão de registro, no Departamento Nacional de Registro do Comércio, da entidade 
constituída;            (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - designação das substâncias minerais a lavrar, com indicação do Alvará de Pesquisa outorgado, 
e de aprovação do respectivo Relatório; 

        III - denominação e descrição da localização do campo pretendido para a lavra, relacionando-o, 
com precisão e clareza, aos vales dos rios ou córregos, constantes de mapas ou plantas de notória 
autenticidade e precisão, e estradas de ferro e rodovias, ou , ainda, a marcos naturais ou acidentes 
topográficos de inconfundível determinação; suas confrontações com autorização de pesquisa e 
concessões de lavra vizinhas, se as houver, e indicação do Distrito, Município, Comarca e Estado, e, 
ainda, nome e residência dos proprietários do solo ou posseiros; 

        IV - definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura geométrica formada, 
obrigatoriamente, por segmentos de retas com orientação Norte-Sul e Leste-Oeste verdadeiros, com 2 
(dois) de seus vértices, ou excepcionalmente 1 (um), amarrados a ponto fixo e inconfundível do terreno, 
sendo os vetores de amarração definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas, 
ainda, as propriedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos respectivos superficiários, 
além de planta de situação; 

        V - servidões de que deverá gozar a mina; 

        VI - plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição das instalações de 
beneficiamento; 

        VII - prova de disponibilidade de fundos ou da existência de compromissos de financiamento, 
necessários para execução do plano de aproveitamento econômico e operação da mina. 
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        Parágrafo único. Quando tiver por objeto área situada na faixa de fronteira, a concessão de lavra 
fica ainda sujeita aos critérios e condições estabelecidas em lei.          (Redação dada pela Lei nº 9.314, 
de 1996) 

        Art. 39. O plano de aproveitamento econômico da jazida será apresentado em duas vias e constará 
de: 

        I - Memorial explicativo; 

        II - Projetos ou anteprojetos referentes; 

        a) ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção prevista 
inicialmente e à sua projeção; 

        b) à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando se tratar de 
lavra subterrânea; 

        c) ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério; 

        d) às instalações de energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar; 

        e) à higiene da mina e dos respectivos trabalhos; 

        f) às moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que residem no local da 
mineração; 

        g) às instalações de captação e proteção das fontes, adução, distribuição e utilização da água, 
para as jazidas da Classe VIII. 

        Art.40. O dimensionamento das instalações e equipamentos previstos no plano de aproveitamento 
econômico da jazida, deverá ser condizente com a produção justificada no Memorial Explicativo, e 
apresentar previsão das ampliações futuras. 

        Art. 41. O requerimento será numerado e registrado cronologicamente, no D.N.P.M., por processo 
mecânico, sendo juntado ao processo que autorizou a respectiva pesquisa. 

        § 1º Ao interessado será fornecido recibo com as indicações do protocolo e menção dos 
documentos apresentados. 

        § 2º Quando necessário cumprimento de exigência para menor instrução do processo, terá o 
requerente o prazo de 60 (sessenta) dias para satisfazê-las. 

        § 3° Poderá esse prazo ser prorrogado, até igual período, a juízo do Diretor-Geral do D.N.P.M., 
desde que requerido dentro do prazo concedido para cumprimento das exigências.        (Redação dada 
pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 4° Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio, as exigências formuladas para melhor 
instrução do processo, o pedido será indeferido, devendo o D.N.P.M. declarar a disponibilidade da área, 
para fins de requerimento de concessão de lavra, na forma do art. 32.          (Incluído dada pela Lei nº 
9.314, de 1996) 

        Art. 42. A autorização será recusada, se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou 
comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo. Neste 
último caso, o pesquisador terá direito de receber do Governo a indenização das despesas feitas com 
os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o Relatório. 
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        Art. 43. A concessão de lavra terá por título uma portaria assinada pelo Ministro de Estado de 
Minas e Energia.          (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 44. O titular da concessão de lavra requererá ao DNPM a Posse da Jazida, dentro de noventa 
dias a contar da data da publicação da respectiva portaria no Diário Oficial da União.         (Redação 
dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de emolumentos correspondente a quinhentas 
UFIR.         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art. 45. A imissão de Posse processar-se-á do modo seguinte: 

        I - serão intimados, por meio de ofício ou telegrama, os concessionários das minas limítrofes se 
as houver. Com 8 (oito) dias de antecedência, para que, por si ou seus representantes possam 
presenciar o ato, e, em especial, assistir à demarcação; e, 

        II - no dia e hora determinados, serão fixados, definitivamente, os marcos dos limites da jazida 
que o concessionário terá para esse fim preparado, colocados precisamente nos pontos indicados no 
Decreto de Concessão, dando-se, em seguida, ao concessionário, a Posse da jazida. 

        § 1º Do que ocorrer, o representante do D.N.P.M lavrará termo, que assinará com o titular da lavra, 
testemunhas e concessionários das minas limítrofes, presentes ao ato. 

        § 2º Os marcos deverão ser conservados bem visíveis e só poderão ser mudados com autorização 
expressa do D.N.P.M. 

        Art. 46 Caberá recurso ao Ministro das Minas e Energia contra a Imissão de Posse, dentro d 15 
(quinze) dias, contados da data do ato de imissão. 

        Parágrafo único. O recurso, se provido, anulará a Imissão de Posse. 

        Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam deste 
Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: 

        I - iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra, dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados da 
data da publicação do Decreto de Concessão no Diário Oficial da União, salvo motivo de força maior, 
a juízo do D.N.P.M.; 

        II - Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo D.N.P.M., e cuja segunda via, 
devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina; 

        III - Extrair somente as substâncias minerais indicadas no Decreto de Concessão; 

        IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P.M. o descobrimento de qualquer outra substância mineral 
não incluída no Decreto de Concessão; 

        V - Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares; 

        VI - Confiar, obrigatoriamente, a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente habilitado ao 
exercício da profissão; 

        VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior da jazida; 

        VIII - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente, da 
lavra; 
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        IX - Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local; 

        X - Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 

        XI - Evitar poluição do Art., ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração; 

        XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos 
quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII; 

        XIII - Tomar as providências indicadas pela Fiscalização dos órgãos Federais; 

        XIV - Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicação ao D.N.P.M.; 

        XV - Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de lavra, de 
modo a permitir a retomada das operações; 

        XVI - Apresentar ao Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - até o dia 15 (quinze) 
de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior.          (Redação dada pela 
Lei nº 6.403, de 1976) 

        Parágrafo único. Para o aproveitamento, pelo concessionário de lavra, de substâncias referidas 
no item IV, deste artigo, será necessário aditamento ao seu título de lavra. 

        Art. 48 - Considera-se ambiciosa, a lavra conduzida sem observância do plano preestabelecido, 
ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. 

        Art. 49. Os trabalhos de lavra, uma vez iniciados, não poderão ser interrompidos por mais de 6 
(seis) meses consecutivos, salvo motivo comprovado de força maior. 

        Art. 50 O Relatório Anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre outros, 
dados sobre os seguintes tópicos: 

        I - Método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor, das substâncias minerais 
extraídas; 

        II - Modificações verificadas nas reservas, características das substâncias minerais produzidas, 
inclusive o teor mínimo economicamente compensador e a relação observada entre a substância útil e 
o estéril; 

        III - Quadro mensal, em que figurem, pelo menos, os elementos de: produção, estoque, preço 
médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do Imposto Único e o 
pagamento do Dízimo do proprietário; 

        IV - Número de trabalhadores da mina e do beneficiamento; 

        V - Investimentos feitos na mina e nos trabalhos de pesquisa; 

        VI - Balanço anual da Empresa. 

        Art. 51. Quando o melhor conhecimento da jazida obtido durante os trabalhos de lavra justificar 
mudanças no plano de aproveitamento econômico, ou as condições do mercado exigirem modificações 
na escala de produção, deverá o concessionário propor as necessárias alterações ao D.N.P.M., para 
exame e eventual aprovação do novo plano. 

        Art. 52. A lavra, praticada em desacordo com o plano aprovado pelo D.N.P.M., sujeita o 
concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. 
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        Art. 53. A critério do D.N.P.M., várias concessões de lavra de um mesmo titular e da mesma 
substância mineral, em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada, poderão ser reunidas em 
uma só unidade de mineração, sob a denominação de Grupamento Mineiro. 

        Parágrafo único. O concessionário de um Grupamento Mineiro, a juízo do D.N.P.M., poderá 
concentrar as atividades da lavra em uma ou algumas das concessões agrupadas contanto que a 
intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas. 

        Art. 54. Em zona que tenha sido declarada Reserva Nacional de determinada substância mineral, 
o Governo poderá autorizar a pesquisa ou lavra de outra substância mineral, sempre que os trabalhos 
relativos à autorização solicitada forem compatíveis e independentes dos referentes à substância da 
Reserva e mediante condições especiais, de conformidade com os interesses da União e da economia 
nacional. 

        Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se também a áreas específicas que 
estiverem sendo objeto de pesquisa ou de lavra sob regime de monopólio. 

        Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela 
decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei. 

        § 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no 
DNPM.      (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       § 2º - A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com 
as disposições deste Código.       (Redação dada pela Lei nº 7.085, de 1982) 

       § 3º - As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com extinção desta, 
ressalvada a ação pessoal contra o devedor.        (Incluído pela Lei nº 7.085, de 1982) 

        § 4º - Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, 
por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário devedor.       (Incluído pela Lei nº 
7.085, de 1982) 

       Art. 56. A concessão de lavra poderá ser desmembrada em duas ou mais concessões distintas, a 
juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, se o fracionamento não comprometer 
o racional aproveitamento da jazida e desde que evidenciadas a viabilidade técnica, a economicidade 
do aproveitamento autônomo das unidades mineiras resultantes e o incremento da produção da 
jazida.      (Redação dada pela Lei nº 7.085, de 1982) 

        Parágrafo único. O desmembramento será pleiteado pelo concessionário, conjuntamente com os 
pretendentes às novas concessões, se for o caso, em requerimento dirigido ao Ministro das Minas e 
Energia, entregue mediante recibo no Protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e 
registrado, devendo conter, além de memorial justificativo, os elementos de instrução referidos no artigo 
38 deste Código, relativamente a cada uma das concessões propostas.        (Redação dada pela Lei 
nº 7.085, de 1982) 

        Art. 57. No curso de qualquer medida judicial não poderá haver embargo ou sequestro que resulte 
em interrupção dos trabalhos de lavra. 

        Art. 58. Poderá o titular da portaria de concessão de lavra, mediante requerimento justificado ao 
Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra, ou comunicar a renúncia 
ao seu título.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos trabalhos 
efetuados e do estado da mina, e suas possibilidades futuras. 
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        § 2º Somente após verificação "in loco" por um de seus técnicos, emitirá o D.N.P.M. parecer 
conclusivo para decisão do Ministro das Minas e Energia. 

        § 3º Não aceitas as razões da suspensão dos trabalhos, ou efetivada a renúncia, caberá ao 
D.N.P.M. sugerir ao Ministro das Minas e Energia medidas que se fizerem necessárias à continuação 
dos trabalhos e a aplicação de sanções, se for o caso. 

CAPÍTULO IV 
Das Servidões 

        Art. 59. Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de pesquisa ou lavra, não só a 
propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes.         (Renumerado do Art. 60 para Art. 59 
pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Parágrafo único. Instituem-se Servidões para: 

        a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias; 

        b) abertura de vias de transporte e linhas de comunicações; 

        c) captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e ao pessoal; 

        d) transmissão de energia elétrica; 

        e) escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento; 

        f) abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica; 

        g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pré-existentes; e, 

        h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do engenho. 

        Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos 
prejuízos resultantes dessa ocupação.         (Renumerado do Art. 61 para Art. 60 pelo Decreto-lei nº 
318, de 1967) 

        § 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da 
importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda 
pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário. 

        § 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas 
ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às prescrições 
contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito estabelecido em Decreto do Governo Federal. 

        Art. 61. Se, por qualquer motivo independente da vontade do indenizado, a indenização tardar em 
lhe ser entregue, sofrerá a mesma, a necessária correção monetária, cabendo ao titular da autorização 
de pesquisa ou concessão de lavra, a obrigação de completar a quantia arbitrada.       (Renumerado 
do Art. 62 para Art. 61 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art. 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra, antes de paga a importância 
à indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno.        (Renumerado do Art. 63 para Art. 62 
pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

CAPÍTULO V 
Das Sanções e das Nulidades 
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        Art. 63. O não cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa, das 
permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento implica, dependendo da 
infração, em:        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       I - advertência;       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - multa; e        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        III - caducidade do título.        (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º. As penalidades de advertência, multa e de caducidade de autorização de pesquisa serão de 
competência do DNPM.            (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       § 2º. A caducidade da concessão de lavra será objeto de portaria do Ministro de Estado de Minas 
e Energia.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       Art. 64. A multa inicial variará de 100 (cem) a 1.000 (um mil) UFIR, segundo a gravidade das 
infrações.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro; 

        § 2º O regulamento deste Código definirá o critério de imposição de multas, segundo a 
gravidade das infrações. 

        § 3º O valor das multas será recolhido ao Banco do Brasil S. A., em guia própria, à conta do 
Fundo Nacional de Mineração - Parte Disponível. 

        Art 65. Será declarada a caducidade da autorização de pesquisa, ou da concessão de lavra, desde 
que verificada quaisquer das seguintes infrações:         (Renumerado do Art. 66 para Art. 65 pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        a) caracterização formal do abandono da jazida ou mina; 

        b) não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de pesquisa ou lavra, apesar 
de advertência e multa; 

        c) prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as condições constantes do 
título de autorização, apesar de advertência ou multa; 

        d) prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de substância não compreendida no Decreto 
de Lavra, apesar de advertência e multa; e, 

        e) não atendimento de repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela terceira 
reincidência, no intervalo de 1 (hum) ano, de infrações com multas. 

       § 1º Extinta a concessão de lavra, caberá ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção 
Mineral - D.N.P.M. - mediante Edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da 
respectiva área, para fins de requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de 
lavra.         (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        § 2º O Edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelo requerente, consoante 
as peculiaridades de cada caso.         (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        § 3º Para determinação da prioridade à outorga da autorização de pesquisa, ou da concessão de 
lavra, conforme o caso, serão, conjuntamente, apreciados os requerimentos protocolizados, dentro do 
prazo que for conveniente fixado no Edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário, o pretendente 
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que, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - melhor atender aos interesses 
específicos do setor minerário.       (Incluído pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        Art 66. São anuláveis os Alvarás de Pesquisa ou Decretos de Lavra quando outorgados com 
infringência de dispositivos deste Código.        (Renumerado do Art. 67 para Art. 66 pelo Decreto-lei nº 
318, de 1967) 

        § 1º A anulação será promovia "ex-officio" nos casos de: 

        a) imprecisão intencional da definição das áreas de pesquisa ou lavra; e, 

        b) inobservância do disposto no item I do Art. 22. 

        § 2º Nos demais casos, e sempre que possível, o D.N.P.M. procurara sanar a deficiência por via 
de atos de retificação. 

        § 3º A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em ação proposta por qualquer interessado, no 
prazo de 1 (hum) ano, a contar da publicação do Decreto de Lavra no Diário Oficial da União. 

        Art 67. Verificada a causa de nulidade ou caducidade da autorização ou da concessão, salvo os 
casos de abandono, o titular não perde a propriedade dos bens que possam ser retirados sem 
prejudicar o conjunto da mina.        (Renumerado do Art. 68 para Art. 67 pelo Decreto-lei nº 318, de 
1967) 

        Art 68. O Processo Administrativo pela declaração de nulidade ou de caducidade, será instaurado 
"ex-officio" ou mediante denúncia comprovada.         (Renumerado do Art. 69 para Art. 68 pelo Decreto-
lei nº 318, de 1967) 

        § 1º O Diretor-Geral do D.N.P.M. promoverá a intimação do titular, mediante ofício e por edital, 
quando se encontrar em lugar incerto e ignorado, para apresentação de defesa, dentro de 60 (sessenta) 
dias contra os motivos arguidos na denúncia ou que deram margem à instauração do processo 
administrativo. 

        § 2º Findo o prazo, com a juntada da defesa ou informação sobre a sua não apresentação pelo 
notificado, o processo será submetido à decisão do Ministro das Minas e Energia. 

        § 3º Do despacho ministerial declaratório de nulidade ou caducidade da autorização de pesquisa, 
caberá: 

        a) pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias; ou 

        b) recurso voluntário ao Presidente da República, no prazo de 30 (trintas) dias, desde que o titular 
da autorização não tenha solicitado reconsideração do despacho, no prazo previsto na alínea anterior. 

        § 4º O pedido de reconsideração não atendido, será encaminhado em grau de recurso, "ex-officio", 
ao presidente da República, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de seu recebimento, dando-se ciência 
antecipada ao interessado, que poderá aduzir novos elementos de defesa, inclusive prova documental, 
as quais, se apresentadas no prazo legal, serão recebidas em caráter de recurso. 

        § 5º O titular de autorização declarada Nula ou Caduca, que se valer da faculdade conferida pela 
alínea a do § 3º, deste artigo, não poderá interpor recurso ao Presidente da República enquanto 
aguarda solução Ministerial para o seu pedida de reconsideração. 

        § 6º Somente será admitido 1 (hum) pedido de reconsideração e 1 (hum) recurso. 
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        § 7º Esgotada a instância administrativa, a execução das medidas determinadas em decisões 
superiores não será prejudicada por recursos extemporâneos pedidos de revisão e outros expedientes 
protelatórios. 

        Art 69. O processo administrativo para aplicação das sanções de anulação ou caducidade da 
concessão de lavra, obedecerá ao disposto no § 1º do artigo anterior.         (Renumerado do Art. 70 
para Art. 69 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        § 1º Concluídas todas as diligências necessárias à regular instrução do processo, inclusive juntada 
de defesa ou informação de não haver a mesma sido apresentada, cópia do expediente de notificação 
e prova da sua entrega à parte interessada, o Diretor-Geral do D.N.P.M. encaminhará os autos ao 
Ministro das Minas e Energia. 

        § 2º Examinadas as peças dos autos, especialmente as razões de defesa oferecidas pela 
Empresa, o Ministro encaminhará o processo com relatório e parecer conclusivo, ao Presidente da 
República. 

        § 3º Da decisão da autoridade superior, poderá a interessada solicitar reconsideração, no prazo 
improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial da União, desde que seja 
instruído com elementos novos que justifiquem reexame da matéria. 

CAPÍTULO VI 
Da Garimpagem, Faiscação e Cata 

        Art. 70 Considera-se:          (Renumerado do Art. 71 para Art. 70 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos 
manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais 
metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água 
ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes 
e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados garimpos. 

        II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos manuais 
ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais nobres nativos em depósitos de eluvião ou 
aluvião, fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente denominados faisqueiras; e, 

        III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de garimpagem e 
faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e veeiros, a extração de substâncias 
minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e as apure por processos rudimentares. 

        Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo rudimentar e individual 
de mineração, garimpagem, faiscação ou cata, denomina-se genericamente, 
garimpeiro.         (Renumerado do Art. 72 para Art. 71 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata:         (Renumerado do Art. 73 para 
Art. 72 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        I - pela forma rudimentar de mineração; 

        II - pela natureza dos depósitos trabalhados; e, 

        III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria. 

        Art. 73. Dependem de permissão do Governo Federal, a garimpagem, a faiscação ou a cata, não 
cabendo outro ônus ao garimpeiro, senão o pagamento da menor taxa remuneratória cobrada pelas 
Coletorias Federais a todo aquele que pretender executar esses trabalhos.         (Renumerado do Art. 
74 para Art. 73 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967)          (Vide Lei nº 7.805, de 1989) 
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        § 1º Essa permissão constará de matrícula do garimpeiro, renovada anualmente nas Coletorias 
Federais dos Municípios onde forem realiados esses trabalhos, e será válida somente para a região 
jurisdicionada pela respectiva exatoria que a concedeu. 

        § 2º A matrícula, que é pessoal, será feita a requerimento verbal do interessado e registrada em 
livro próprio da Coletoria Federal, mediante a apresentação do comprovante de quitação do imposto 
sindical e o pagamento da mesma taxa remuneratória cobrada pela Coletoria.         (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        § 3º Ao garimpeiro matriculado será fornecido um Certificado de Matrícula, do qual constará seu 
retrato, nome, nacionalidade, endereço, e será o documento oficial para o exercício da atividade dentro 
da zona nele especificada. 

        § 4º Será apreendido o material de garimpagem, faiscação ou cata quando o garimpeiro não 
possuir o necessário Certificado de Matrícula, sendo o produto vendido em hasta pública e recolhido 
ao Banco do Brasil S/A, à conta do "Fundo Nacional de Mineração - Parte Disponível". 

        Art. 74. Dependem de consentimento prévio do proprietário do solo as permissões para 
garimpagem, faiscação ou cata, em terras ou águas de domínio privado.          (Renumerado do Art. 75 
para Art. 74 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Parágrafo único. A contribuição do garimpeiro ajustada com o proprietário do solo para fazer 
garimpagem, faiscação, ou cata não poderá exceder a dízimo do valor do imposto único que for 
arrecadado pela Coletoria Federal da Jurisdição local, referente à substância encontrada. 

        Art. 75. É vedada a realização de trabalhos de garimpagem, faiscação ou cata, em área objeto de 
autorização de pesquisa ou concessão de lavra.        (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976) 

       Art. 76. Atendendo aos interesses do setor minerário, poderão, a qualquer tempo, ser delimitadas 
determinadas áreas nas quais o aproveitamento de substâncias minerais far-se-á exclusivamente por 
trabalhos de garimpagem, faiscação ou cata, consoante for estabelecido em Portaria do Ministro das 
Minas e Energia, mediante proposta do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção 
Mineral.        (Redação dada pela Lei nº 6.403, de 1976) 

        Art. 77. O imposto único referente às substâncias minerais oriundas de atividades de garimpagem, 
faiscação ou cata, será pago pelos compradores ou beneficiadores autorizados por Decreto do Governo 
Federal, de acordo com os dispositivos da lei específica.        (Renumerado do Art. 78 para Art. 77 pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art. 78. Por motivo de ordem pública, ou em se verificando malbaratamento de determinada 
riqueza mineral, poderá o Ministro das Minas e Energia, por proposta do Diretor-Geral do D.N.P.M., 
determinar o fechamento de certas áreas às atividades de garimpagem, faiscação ou cata, ou excluir 
destas a extração de determinados minerais.          (Renumerado do Art. 79 para Art. 78 pelo Decreto-
lei nº 318, de 1967) 

CAPÍTULO VII 
Da Empresa de Mineração  

(Suprimido pela Lei nº 9.314, de 14.11.1996) 

      Art. 79.         (Revogado pela Lei nº 9.314, de 1996) 

      Art. 80         (Revogado pela Lei nº 9.314, de 1996) 

CAPÍTULO VII 
Das disposições Finais 

(Renumerado do Capítulo VIII para Capítulo VII, com nova redação pela Lei nº 9.314, de 14.11.1996) 
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        Art. 81. As empresas que pleitearem autorização para pesquisa ou lavra, ou que forem titulares 
de direitos minerários de pesquisa ou lavra, ficam obrigadas a arquivar no DNPM, mediante protocolo, 
os estatutos ou contratos sociais e acordos de acionistas em vigor, bem como as futuras alterações 
contratuais ou estatutárias, dispondo neste caso do prazo máximo de trinta dias após registro no 
Departamento Nacional de Registro de Comércio.          (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

       Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido neste artigo ensejará as seguintes 
sanções:           (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        I - advertência;        (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        II - multa, a qual será aplicada em dobro no caso de não atendimento das exigências objeto deste 
artigo, no prazo de trinta dias da imposição da multa inicial, e assim sucessivamente, a cada trinta dias 
subsequentes. (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art 82.          (Revogado pela Lei nº 9.314, de 1996) 

CAPÍTULO VIII  
Das Disposições Finais  

(Renumerado para Capítulo VII pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art 83. Aplica-se à propriedade mineral o direito comum, salvo as restrições impostas neste 
Código.         (Renumerado do Art. 84 para Art. 83 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art 84. A Jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a propriedade 
dêste o minério ou a substância mineral útil que a constitui.        (Renumerado do Art. 85 para Art. 84 
pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

       Art. 85. O limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano vertical coincidente com o perímetro 
definidor da área titulada, admitida, em caráter excepcional, a fixação de limites em profundidade por 
superfície horizontal.       (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 1º. A iniciativa de propor a fixação de limites no plano horizontal da concessão poderá ser do 
titular dos direitos minerários preexistentes ou do DNPM, ex officio, cabendo sempre ao titular a 
apresentação do plano dos trabalhos de pesquisa, no prazo de noventa dias, contado da data de 
publicação da intimação no Diário Oficial da União, para fins de prioridade na obtenção do novo 
título.         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 2º. Em caso de inobservância pelo titular de direitos minerários preexistentes no prazo a que se 
refere o parágrafo anterior, o DNPM poderá colocar em disponibilidade o título representativo do direito 
minerário decorrente do desmembramento.       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 3º. Em caráter excepcional, ex officio ou por requerimento de parte interessada, poderá o DNPM, 
no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por superfície horizontal, inclusive em áreas 
já tituladas.       (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        § 4º. O DNPM estabelecerá, em portaria, as condições mediante as quais os depósitos 
especificados no caput poderão ser aproveitados, bem como os procedimentos inerentes à outorga da 
respectiva titulação, respeitados os direitos preexistentes e as demais condições estabelecidas neste 
artigo.         (Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Art 86. Os titulares de concessões e minas próximas ou vizinhas, abertas situadas sobre o mesmo 
jazimento ou zona mineralizada, poderão obter permissão para a formação de um Consórcio de 
Mineração, mediante Decreto do Governo Federal, objetivando incrementar a produtividade da 
extração ou a sua capacidade.          (Renumerado do Art. 87 para Art. 86 pelo Decreto-lei nº 318, de 
1967) 
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        § 1º Do requerimento pedindo a constituição do Consórcio de Mineração, deverá constar: 

        I - Memorial justificativo dos benefícios resultantes da formação do Consórcio, com indicação dos 
recursos econômicos e financeiros de que disporá a nova entidade; 

        II - Minuta dos Estatutos do Consórcio, plano de trabalhos a realizar, enumeração das providências 
e favôres que esperam merecer do Poder Público. 

        § 2º A nova entidade, Consórcio de Mineração, ficará sujeita a condições fixadas em Caderno de 
Encargos, anexado ao ato institutivo da concessão e que será elaborado por Comissão 
especìficamente nomeada. 

        Art 87. Não se impedirá por ação judicial de quem quer que seja, o prosseguimento da pesquisa 
ou lavra.          (Renumerado do Art. 88 para Art. 87 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Parágrafo único. Após a decretação do litígio, será procedida a necessária vistoria " ad perpetuam 
rei memoriam " a fim de evitar-se solução de continuidade dos trabalhos. 

        Art 88. Ficam sujeitas à fiscalização direta do D.N.P.M. tôdas as atividades concernentes à 
mineração, comércio e à industrialização de matérias-primas minerais, nos limites estabelecidos em 
Lei.        (Renumerado do Art. 89 para Art. 88 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Parágrafo único. Exercer-se-á fiscalização para o cumprimento integral das disposições legais, 
regulamentares ou contratuais. 

        Art 89.          (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.038, de 1969) 

        Art 90. Quando se verificar em jazida em lavra a concorrência de minerais radioativos ou 
apropriados ao aproveitamento dos misteres da produção de energia nuclear, a concessão, só será 
mantida caso o valor econômico da substância mineral, objeto do decreto de lavra, seja superior ao 
dos minerais nucleares que contiver.        (Renumerado do Art. 91 para Art. 90 pelo Decreto-lei nº 318, 
de 1967) 

        § 1º         (Revogado pelo Decreto-lei nº 330, de 1967) 

        § 2º Quando a inesperada ocorrência de minerais radioativos e nucleares associados suscetíveis 
de aproveitamento econômico predominar sobre a substância mineral constante do título de lavra, a 
mina poderá ser desapropriada. 

        § 3º Os titulares de autorizações de pesquisa, ou de concessões de lavra, são obrigados a 
comunicar, ao Ministério das Minas e Energia, qualquer descoberta que tenham feito de minerais 
radioativos ou nucleares associados à substância mineral mencionada respectivo título, sob pena de 
sanções. 

        §§ 4º e 5º           (Revogados pelo Decreto-lei nº 330, de 1967) 

        Art 91. A Empresa de Mineração que, comprovadamente, dispuser do recurso dos métodos de 
prospecção aérea, poderá pleitear permissão para realizar Reconhecimento Geológico por estes 
métodos, visando obter informações preliminares regionais necessárias à formulação de requerimento 
de autorização de pesquisa, na forma do que dispuser o Regulamento deste 
Código.            (Renumerado do Art. 92 para Art. 91 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        § 1º As regiões assim permissionadas não se subordinam aos previstas no Art. 25 deste Código. 

        § 2º A permissão será dada por autorização expressa do Diretor-Geral do D.N.P.M., com prévio 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional. 
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        § 3º A permissão do Reconhecimento Geológico será outorga pelo prazo máximo e improrrogável 
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial. 

        § 4º A permissão do Reconhecimento Geológico terá caráter precário, e atribui à Empresa tão 
somente o direito de prioridade para obter a autorização de pesquisa dentro da região permissionada, 
desde que requerida no prazo estipulado no parágrafo anterior, obedecidos os limites de áreas 
previstas no Art. 25. 

        § 5º A Empresa de Mineração fica obrigada a apresentar ao D.N.P.M. os resultados do 
Reconhecimento procedido, sob pena de sanções. 

        Art. 92. O DNPM manterá registros próprios dos títulos minerários.         (Redação dada pela Lei 
nº 9.314, de 1996) 

       Art. 93. Serão publicados no Diário Oficial da União os alvarás de pesquisa, as portarias de lavra 
e os demais atos administrativos deles decorrentes.         (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

        Parágrafo Único - A publicação de editais em jornais particulares, é também feita à custa dos 
requerentes e por eles próprios promovidos, devendo ser enviado prontamente um exemplar ao 
D.N.P.M. para anexação ao respectivo processo. 

        Art 94. Será sempre ouvido o D.N.P.M. quando o Governo Federal tratar de qualquer assunto 
referente à matéria-prima mineral ou ao seu produto.        (Renumerado do Art. 95 para Art. 94 pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art 95. Continuam em vigor as autorizações de pesquisa e concessões de lavra outorgadas na 
vigência da legislação anterior, ficando, no entanto, sua execução sujeita a observância deste 
Código.         (Renumerado do Art. 96 para Art. 95 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967) 

       Art. 96. A lavra de jazida ser organizada e conduzida na forma da Constituição. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 318, de 1967) 

        Art 97. O Governo Federal expedirá os Regulamentos necessários à execução deste Código, 
inclusive fixando os prazos de tramitação dos processos. 

        Art 98. Esta Lei entrará em vigor no dia 15 de março de 1967, revogadas as disposições em 
contrário. 

        Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavio Bulhões 
Mauro Thibau 
Edmar de Souza 
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ANEXO B - Resolução CONAMA nº 9/1990 
 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 9, de 6 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental 
de extração mineral, classes I, III a IX.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 7º, inciso II, do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, para efetivo exercício das 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 17 do mesmo Decreto, e  

Considerando a necessidade de serem editadas normas específicas para o Licenciamento Ambiental 
de Extração Mineral das classes I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX (Decreto-Lei nº 227, 28 de fevereiro de 
1967)180, e tendo em vista o disposto no artigo 18, do Decreto nº 98.812, de 09/01/90, resolve:  

Art. 1o A realização da pesquisa mineral, quando envolver o emprego de guia de utilização, fica sujeita 
ao licenciamento ambiental pelo órgão competente.  

Parágrafo único. O empreendedor deverá requerer ao órgão ambiental competente a licença de 
operação para pesquisa mineral, nos casos previstos no caput deste artigo, apresentando o plano de 
pesquisa mineral, com a avaliação do impacto ambiental e as medidas mitigadoras a serem adotadas.  

Art. 2o Para o empreendedor exercer as atividades de lavra e/ou beneficiamento mineral das classes 
I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, excetuado o regime de permissão de lavra garimpeira, deverá submeter 
seu pedido de licenciamento ambiental ao órgão estadual de meio ambiente ou ao IBAMA, quando 
couber, prestando todas as informações técnicas sobre o respectivo empreendimento, conforme prevê 
a legislação ambiental vigente, bem como atender ao disposto nesta Resolução.  

§ 1o O empreendedor, quando da apresentação do Relatório de Pesquisa Mineral ao DNPM, deverá 
orientar-se junto ao órgão ambiental competente sobre os procedimentos para habilitação ao 
licenciamento ambiental  

§ 2o As solicitações da Licença Prévia - LP, da Licença de Instalação - LI e da Licença de Operação - 
LO deverão ser acompanhadas dos documentos relacionados nos anexos I, II e III desta Resolução, 
de acordo com a fase do empreendimento, salvo outras exigências complementares do órgão 
ambiental competente.  

Art. 3o Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um Estado, dada a sua localização 
ou abrangência de sua área de influência, os órgãos estaduais deverão manter entendimento prévio 
no sentido de, na medida do possível, uniformizar as exigências. Parágrafo único. O IBAMA será o 
coordenador entre os entendimentos previstos neste artigo.  

Art. 4o A Licença Prévia deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião em que o 
empreendedor deverá apresentar os Estudos de Impacto Ambiental com o respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental, conforme Resolução CONAMA nº 1/86, e demais documentos necessários.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, após a análise da documentação pertinente, decidirá 
sobre a concessão da LP.  

Art. 5o A Licença de Instalação deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião em que 
o empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental - PCA, que conterá os projetos 
executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase da LP, acompanhado dos 
demais documentos necessários.  

§ 1o O órgão ambiental competente, após a análise do PCA do empreendimento e da documentação 
pertinente, decidirá sobre a concessão da LI.  



240 

 

§ 2o O órgão ambiental competente, após a aprovação do PCA do empreendimento, concederá a 
Licença de Instalação.  

§ 3o O órgão ambiental competente solicitará ao empreendedor a autorização de desmatamento, 
quando couber.  

Art. 6o A concessão da Portaria de lavra ficará condicionada à apresentação ao DNPM, por parte do 
empreendedor, da Licença de Instalação.  

Art. 7o Após a obtenção da Portaria de lavra e a implantação dos projetos constantes do PCA, 
aprovados quando da concessão da Licença de Instalação, o empreendedor deverá requerer a Licença 
de Operação, apresentando a documentação necessária.  

§ 1o O órgão ambiental competente, após a verificação da implantação dos projetos constantes do 
PCA e a análise da documentação pertinente, decidirá sobre a concessão da LO.  

§ 2o O órgão ambiental competente, após a comprovação da implantação dos projetos do PCA, 
concederá a Licença de Operação.  

Art. 8o O órgão ambiental competente, ao negar a concessão da Licença, em qualquer de suas 
modalidades, comunicará o fato ao empreendedor e ao DNPM, informando os motivos do 
indeferimento.  

Art. 9o O não cumprimento do disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas 
nas Leis nº 6.938, de 31/08/81 e 7.805, de 18/07/89, regulamentadas pelos Decretos nº 99.274, de 
06/06/90 e no 98.812, de 09/01/90, e demais leis específicas.  

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

JOSÉ A. LUTZENBERGER – Presidente do Conselho  
 
TÂNIA MARIA TONELLI MUNHOZ - Secretário-Executivo  
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Minerais das Classes I, III, VI, V, VI, VII, VIII e IX 

ANEXO I 

 

ANEXO II 

 

 

ANEXO III 

 

 

Nota: A Classificação mineral que consta na Resolução não mais existe visto que o art. 5o do Decreto-

Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, foi revogado pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996. 
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ANEXO C - Resolução CONAMA nº 10/1990 

 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 10, de 6 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento ambiental 
de extração mineral, classe II.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 
1990, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em 
seu Regimento Interno, e  

Considerando a necessidade de serem estabelecidos critérios específicos para o Licenciamento 
Ambiental de extração mineral da Classe II177 (Decreto-Lei nº 227, de 28/02/1967), visando o melhor 
controle dessa atividade conforme preconizam as Leis nº 6.567/76, 6.938/81, 7.804/89 e 7.805/89, bem 
como os Decretos Presidenciais, resolve:  

Art. 1o A explotação de bens minerais da Classe II deverá ser precedida de licenciamento ambiental 
do órgão estadual de meio ambiente ou do IBAMA, quando couber, nos termos da legislação vigente e 
desta Resolução.  

Parágrafo único. Para a solicitação da Licença Prévia - LP, de Instalação - LI e de Operação - LO 
deverão ser apresentados os documentos relacionados nos anexos I, II, III desta Resolução, de acordo 
com o tipo de empreendimento e fase em que se encontre.  

Art. 2o Caso o empreendimento necessite ser licenciado por mais de um Estado, dada a sua localização 
ou abrangência de sua área de influência, os órgãos estaduais deverão manter entendimento prévio 
no sentido de, na medida possível, uniformizar as exigências.  

Parágrafo único. O IBAMA será coordenador entre os entendimentos previstos neste artigo.  

Art. 3o A critério do órgão ambiental competente, o empreendimento, em função de sua natureza, 
localização, porte e demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação dos Estudos de 
Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.  

Parágrafo único. Na hipótese da dispensa de apresentação do EIA/RIMA, o empreendedor deverá 
apresentar um Relatório de Controle Ambiental- RCA, elaborado de acordo com as diretrizes a serem 
estabelecidas pelo órgão ambiental competente.  

Art. 4o A Licença Prévia deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião em que o 
empreendedor deverá apresentar os Estudos de Impacto Ambiental com o respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental ou o Relatório de Controle Ambiental e demais documentos necessários.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, após a análise da documentação pertinente, decidirá 
sobre a concessão da LP.  

Art. 5o A Licença de Instalação deverá ser requerida ao órgão ambiental competente, ocasião em que 
o empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental - PCA, que conterá os projetos 
executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase da LP, acompanhado dos 
demais documentos necessários.  

§ 1o O órgão ambiental competente, após a análise do PCA do empreendimento e da documentação 
pertinente, decidirá sobre a concessão da LI.  
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§ 2o O órgão ambiental competente solicitará ao empreendedor a autorização de desmatamento, 
quando couber.  

§ 3o O órgão ambiental competente após a análise de aprovação do Plano de Controle Ambiental - 
PCA, expedirá a Licença de Instalação - LI, comunicando ao empreendedor, que deverá solicitar a 
Licença de Operação - LO.  

Art. 6o O empreendedor deverá apresentar ao DNPM a Licença de Instalação, para obtenção do 
Registro de Licenciamento.  

Art. 7o Após a obtenção do Registro de Licenciamento e a implantação dos projetos constantes do 
PCA, aprovados quando da concessão da Licença de Instalação, o empreendedor deverá requerer a 
Licença de Operação, apresentando a documentação necessária.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, após a verificação e comprovação da implantação 
dos projetos constantes do PCA e a análise da documentação pertinente, decidirá sobre a concessão 
de LO, decidirá sobre a concessão de LO.  

Art. 8o O órgão ambiental competente, ao negar a concessão da licença, em qualquer de suas 
modalidades, comunicará o fato ao empreendedor e DNPM, informando os motivos do indeferimento.  

Art. 9o O não cumprimento do disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas 
nas Leis nº 6.938, de 31/08/81 e nº 7.805, de 18/07/89, regulamentadas pelos Decretos nº 99.274, de 
06/06/90 e nº 98.812, de 9/01/90, e demais leis específicas.  

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

JOSÉ A. LUTZENBERGER – Presidente do Conselho  

TÂNIA MARIA TONELLI MUNHOZ - Secretário-Executivo  
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Minerais da Classe II  

ANEXO I 

 

ANEXO II 

 

 

ANEXO III 

 

Nota: A Classificação mineral que consta na Resolução não mais existe visto que o art. 5o do Decreto-

Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, foi revogado pela Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996.  
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ANEXO D - Resolução CONAMA nº 237/1997 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e 
critérios utilizados para o licenciamento ambiental 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições e competências 
que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 
99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e  

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 
ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão 
ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente;  

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos 
de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua;  

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 11/94, que determina a 
necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental;  

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental 
estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos;  

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o 
licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;  

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade 
com as respectivas competências, resolve:  

Art. 1o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.  

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.  

II - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados 
à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado 
como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de 
controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de 
recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.  

IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de 
influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados. 

Art. 2o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 
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bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis.  

§ 1o Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no 
anexo 1, parte integrante desta Resolução.  

§ 2o Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a 
complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o 
porte e outras características do empreendimento ou atividade.  

Art. 3o A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.  

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não 
é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos 
ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.  

Art. 4o Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
nacional ou regional, a saber:  

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na 
plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União.  

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;  

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais 
Estados;  

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material 
radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e 
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;  

V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.  

§ 1o O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido 
pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, 
bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.  

§ 2o O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de 
atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as 
exigências.  

Art. 5o Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 
empreendimentos e atividades:  

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio 
estadual ou do Distrito Federal;  
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II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 
permanente relacionadas no artigo 2o da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que 
assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;  

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;  

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.  

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata 
este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que 
se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento 
de licenciamento.  

Art. 6o Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados 
e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 
impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 
convênio.  

Art. 7o Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, 
conforme estabelecido nos artigos anteriores.  

Art. 8o O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:  

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade 
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;  

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com 
as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;  

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinados para a operação.  

Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo 
com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.  

Art. 9o O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a 
natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização 
do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.  

Art. 10. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:  

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, 
projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à 
licença a ser requerida;  

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e 
estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;  

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e 
estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;  

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente integrante 
do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos 
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ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;  

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;  

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes 
de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;  

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;  

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.  

§ 1o No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da 
Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização 
para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.  

§ 2o No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se 
verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, 
conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a 
participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.  

Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais 
legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.  

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput 
deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 
administrativas, civis e penais.  

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as 
licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou 
empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação.  

§ 1o Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de 
pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de 
Meio Ambiente.  2o Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos 
empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de 
desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida 
a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.  

§ 3o Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento 
ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de 
gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.  

Art. 13. O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo 
legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental 
competente.  

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão 
ambiental para a análise da licença.  

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada 
modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, 
bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo 
de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, 
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ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 
(doze) meses.  

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos 
estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.  

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a 
concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.  

Art. 15. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, 
formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar 
do recebimento da respectiva notificação  

Parágrafo único. O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a 
concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.  

Art. 16. O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o 
licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor 
ao arquivamento de seu pedido de licença.  

Art. 17. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo 
requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante 
novo pagamento de custo de análise.  

Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, 
especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:  

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma 
de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não 
podendo ser superior a 5 (cinco) anos.  

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 
cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.  

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle 
ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.  

§ 1o A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade 
prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.  

§ 2o O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença 
de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam 
sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.  

§ 3o Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão 
ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de 
validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de 
vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III.  

§ 4o A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do 
órgão ambiental competente.  

Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os 
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, 
quando ocorrer:  
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I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;  

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;  

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.  

Art. 20. Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter 
implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, 
possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.  

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos 
de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as disposições em 
contrário, em especial os artigos 3o e 7o da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986.  

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO - Presidente do Conselho  
RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO - Secretário-Executivo 

 

ANEXO 1 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Extração e tratamento de minerais  
- pesquisa mineral com guia de utilização  
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento  
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento  
- lavra garimpeira  
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural  
 
Indústria de produtos minerais não metálicos  
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração  
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material 
cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.  
 
Indústria metalúrgica  
- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos  
- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de 
superfície, inclusive galvanoplastia  
- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro  
- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, 
inclusive galvanoplastia  
- relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas  
- produção de soldas e anodos  
- metalurgia de metais preciosos  
- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas  
- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia  
- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, 
inclusive galvanoplastia  
- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície  
 
Indústria mecânica  
- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou 
de superfície  
 
Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações  
- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores  
- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática  
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- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos  
 
Indústria de material de transporte  
- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios  
- fabricação e montagem de aeronaves  
- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 
 
Indústria de madeira  
- serraria e desdobramento de madeira  
- preservação de madeira  
- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada  
- fabricação de estruturas de madeira e de móveis  
 
Indústria de papel e celulose  
- fabricação de celulose e pasta mecânica  
 
- fabricação de papel e papelão  
- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada  
 
Indústria de borracha 
- beneficiamento de borracha natural  
- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos  
- fabricação de laminados e fios de borracha  
 
- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex  
 
Indústria de couros e peles  
- secagem e salga de couros e peles  
- curtimento e outras preparações de couros e peles  
- fabricação de artefatos diversos de couros e peles  
- fabricação de cola animal  
 
Indústria química  
- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos  
- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira  
- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo  
- produção de óleos /gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da 
destilação da madeira  
- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos  
- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e 
artigos pirotécnicos  
- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais  
- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos  
- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas  
- fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes  
- fabricação de fertilizantes e agroquímicos  
- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários  
- fabricação de sabões, detergentes e velas - fabricação de perfumarias e cosméticos  
- produção de álcool etílico, metanol e similares  
 
Indústria de produtos de matéria plástica  
- fabricação de laminados plásticos  
- fabricação de artefatos de material plástico  
 
Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos  
- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos  
- fabricação e acabamento de fios e tecidos  
- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos  
- fabricação de calçados e componentes para calçados 
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Indústria de produtos alimentares e bebidas  
- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares  
- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal  
- fabricação de conservas  
- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados  
- preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados  
- fabricação e refinação de açúcar  
- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais  
- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação  
- fabricação de fermentos e leveduras  
- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais  
- fabricação de vinhos e vinagre  
- fabricação de cervejas, chopes e maltes  
- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais  
- fabricação de bebidas alcoólicas  
 
Indústria de fumo  
- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo  
 
Indústrias diversas  
- usinas de produção de concreto  
- usinas de asfalto  
- serviços de galvanoplastia  
 
Obras civis 
- rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos  
- barragens e diques  
- canais para drenagem  
- retificação de curso de água  
- abertura de barras, embocaduras e canais  
- transposição de bacias hidrográficas  
- outras obras de arte  
 
Serviços de utilidade  
- produção de energia termoelétrica  
-transmissão de energia elétrica  
- estações de tratamento de água - interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto 
sanitário  
- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)  
- tratamento/ disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas 
e de serviço de saúde, entre outros  
- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas  
- dragagem e derrocamentos em corpos d’água  
- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas  
 
Transporte, terminais e depósitos  
- transporte de cargas perigosas  
- transporte por dutos  
- marinas, portos e aeroportos  
- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos  
- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 
 
Turismo  
- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos  
 
Atividades diversas  
- parcelamento do solo  
- distrito e polo industrial  
 
Atividades agropecuárias  
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- projeto agrícola  
- criação de animais 
 - projetos de assentamentos e de colonização  
 
Uso de recursos naturais  
- silvicultura  
- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais  
- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre  
- utilização do patrimônio genético natural  
- manejo de recursos aquáticos vivos  
- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas  
- uso da diversidade biológica pela biotecnologia 


