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Apresentação 

 

É com grande satisfação que o Grupo de Estudos em Direito Ambiental 

(GEDA) e o Grupo de Pesquisa e Extensão RE-HABITARE apresentam os Anais do 

II Congresso Mineiro de Direito Ambiental: Licenciamento Ambiental e Questão 

Hídrica, ocorrido na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da Universidade 

Federal de Minas Gerais entre os dias 06 e 08 de junho de 2018. Diante dos bons 

frutos da primeira edição, percebeu-se a necessidade em dar continuidade ao 

projeto, a fim de estimular o debate e inspirar experiências similares. Neste 

ano, foram eleitos para discussão temas atuais e relevantes da área, 

apresentados aos participantes do evento por profissionais qualificados e 

engajados. Ocorreram dois painéis expositivos, com as temáticas de 

licenciamento ambiental e recursos hídricos, e foram promovidos quatro 

minicursos, nos quais abordaram-se os seguintes tópicos: paisagem e seus 

reflexos no licenciamento, mudanças climáticas e refugiados ambientais, 

direito do (ao) patrimônio cultural e cadastro ambiental rural. 

O Congresso também possibilitou a submissão de artigos científicos em 

cinco grupos de trabalho. No primeiro, referente a recursos hídricos, discutiu-

se os impactos das atividades extrativistas na oferta de água. No segundo, 

referente ao licenciamento ambiental, tratou-se dos obstáculos à eficiência 

deste instrumento e propôs-se sugestões para eliminá-los. No terceiro, cuja 

temática era patrimônio cultural e paisagem, discutiu-se a definição de 

patrimônio cultural, as implicações da urbanização na paisagem e os impactos 

ambientais e paisagísticos da atividade minerária. No quarto, tratou-se da 

temática de justiça e conflito socioambientais, abordando as repercussões das 

ações do Estado e agentes econômicos no modo de vida da população. Por fim, 

no eixo temático de mudanças climáticas e refugiados ambientais, tratou-se 

da (des) proteção internacional dos indivíduos que são forçados a migrar em 

função de eventos naturais extremos. 

A apresentação oral dos trabalhos permitiu uma discussão rica e 

aprofundada, uma vez que os autores, advindos de diferentes instituições e 

áreas do conhecimento, trouxeram perspectivas variadas em relação às 



 

temáticas trabalhadas. Essa multidisciplinariedade propiciou um ambiente de 

debate amplo e democrático, que integrou diferentes pontos de vista.   

O Congresso, tal qual em sua primeira versão, propôs-se a tratar a 

temática ambiental sob um viés crítico, em contraposição às usuais 

abordagens estritamente técnicas ou desenvolvimentistas, que tendem a 

privilegiar os interesses dos agentes econômicos e a ignorar os conflitos 

socioambientais. Nesse sentido, tendo em vista o atual contexto de 

invisibilização das pautas ambientais, em que se ignoram os aspectos 

negativos acarretados pela ação antrópica, deseja-se que o Congresso Mineiro 

de Direito Ambiental ocorra anualmente, agregando cada vez mais 

profissionais e pesquisadores da área e tornando-se, paulatinamente, um 

espaço de debate acadêmico consolidado, referência na luta por um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Gostaríamos de agradecer a toda a equipe responsável pela organização 

do evento, que foi fundamental para seu êxito. Agradecemos, também, a todos 

os palestrantes, que se dispuseram a compartilhar suas experiências e 

conhecimentos, e ao corpo de pareceristas, que foi imprescindível para a 

elaboração destes Anais. 

Esperamos que aprecie a leitura. 

 

Daniel Gaio 

Letícia Alves Fernandes 

Rita Magalhães de Oliveira 
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ÁGUA E MINERAÇÃO: O CONFLITO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, MINAS 
GERAIS 

Water and mining: the conflict in Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais 

Lívia Ferraz da Costa Duarte1 

Resumo: O empreendimento minerário Minas-Rio deflagrou um dos mais 
graves conflitos socioambientais do estado de Minas Gerais. Antes mesmo do 
início do processo de licenciamento, diversas denúncias foram feitas por 
movimentos sociais e pelas comunidades atingidas, muitas delas relacionadas 
aos impactos nos recursos hídricos. O presente trabalho tem o objetivo de 
analisar o conflito água versus mineração na comunidade de Água Quente, 
localizada no município de Conceição do Mato Dentro, os impactos e efeitos 
da falta d’água, além de um breve histórico de algumas narrativas e denúncias 
dos moradores com discursos da empresa Anglo American e suas consultoras, 
a fim de evidenciar a negligência empresarial durante o processo de 
licenciamento. 
 
Palavras-chave: água; mineração; conflito; empreendimento Minas-Rio; 
Conceição do Mato Dentro. 
 
Abstract: The Minas-Rio mining project is one of the most serious socio-
environmental conflicts in the state of Minas Gerais. Before the beginning of 
the licensing process, several accusations were made by social movements and 
affected communities, many of them related to impacts on water resources. 
This article has the objective of analyzing the conflict about water and mining 
in Água Quente community, located in the municipality of Conceição do Mato 
Dentro; the impacts and effects of lack of water, and a brief history of some 
narratives and accusations from the communities and from Anglo American, to 
highlight corporate negligence during the licensing process. 
 
Keywords: water; mining; conflict; Minas-Rio; Conceição do Mato Dentro. 

Introdução 

                                              
1 Graduada em Ciências Socioambientais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Membro 
do projeto “Poder, território e conflito: processos de territorialização e mineração em 
Conceição do Mato Dentro (MG)”, desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Temáticas 
Ambientais – GESTA/UFMG, sob orientação da Profa. Dra. Ana Flávia Moreira Santos. E-mail: 
liviafcduarte@hotmail.com. 
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O empreendimento Minas-Rio, da empresa Anglo American, 

compreende uma mina de minério de ferro e estruturas adjacentes em 

Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim (MG); o maior 

mineroduto do mundo, com 529 quilômetros de extensão; e o Porto do Açu, no 

Rio de Janeiro, estrutura final. A chegada do empreendimento deflagrou um 

dos mais graves e significativos conflitos ambientais da atualidade em Minas 

Gerais. Desde as fases de pesquisa do empreendimento, antes mesmo de 

obtenção da Licença Prévia, já havia denúncias relacionadas aos efeitos 

socioambientais, aos impactos nos recursos hídricos e violações de  direitos 

humanos.   

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio 

foi iniciado em 2007 pela empresa MMX Minas-Rio Mineração. Em 2008, a 

empresa britânica Anglo American assumiu o controle acionário da MMX e 

passou a adquirir os direitos sobre o empreendimento, em uma negociação 

que rendeu à MMX um lucro de aproximadamente 5,5 bilhões de reais (MAPA 

DOS CONFLITOS, 2016). O licenciamento, apesar de compreender um projeto 

integrado, foi marcado pela fragmentação de licenças e diversas 

irregularidades. O mineroduto foi licenciado pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Porto do Açu pelo 

Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) e as demais 

estruturas – mina, linha de transmissão de energia e adutora de água – foram 

licenciadas pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (SISEMA). 

O processo se iniciou com o licenciamento do mineroduto, tornando as outras 

estruturas imprescindíveis, configurando o que Santos (2014) chama de 

inexorabilidade do empreendimento. Como afirma esta autora, essa ideia se 

constrói, passo a passo, na concretude das violências que sofrem os atingidos 

e na violação de seus direitos, em um processo de encurralamento. Para 

escapar ou diminuir as exigências burocráticas expressas nas normas 

administrativas para o licenciamento, os impactos são subdimensionados, 

condicionantes não são cumpridas e o universo sociocultural dos atingidos 

pelos empreendimentos é ignorado. Esse é um ponto crucial que permeia a 
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complexidade dos conflitos ambientais causados pelo empreendimento 

Minas-Rio. 

As comunidades rurais situadas no entorno do empreendimento 

constituem sítios familiares territorialmente articulados entre si, formando 

comunidades de parentesco, que se caracterizam, na maioria dos casos, por 

terrenos de herança e uso comunal da terra (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2009). São comunidades que apresentam o ethos campesino, de relações de 

produção, familiares, de trabalho e de parentesco com a natureza. Para 

manutenção dos regimes de produção e reprodução social, as fontes de água 

são fundamentais e as comunidades têm se defrontado com a pouca 

disponibilidade e a má qualidade da água dos córregos Pereira e Passa Sete, 

que abastecem a maioria das famílias, e a supressão de nascentes, em razão 

do uso dos recursos hídricos em larga escala para extração, beneficiamento e 

escoamento do minério. Assim, “a questão da água” se tornou uma das mais 

denunciadas pelos atingidos, e uma das principais questões debatidas no 

processo de licenciamento. Este trabalho se dedicará a abordar o conflito e 

seu breve histórico, particularmente, na comunidade de Água Quente, em 

Conceição do Mato Dentro. 

1 Água, mineração e conflito 

A água, essencial para a existência humana, se transformou, nos últimos 

anos, em um recurso cujo acesso é crítico. O seu uso é disputado por diversos 

atores, contrapondo, sobretudo, o consumo humano em moldes tradicionais, 

envolvendo usos múltiplos, por um lado, e o uso industrial, por outro. Esses 

usos são envoltos por diferentes olhares em relação ao recurso e tratam, 

conforme Galizoni (2005, p. 13), das relações sociais em torno das formas de 

apropriação dos recursos hídricos: uma dádiva, para as comunidades rurais; 

um bem econômico que se torna mercadoria, para os megaempreendimentos 

extrativistas. Diegues, em Água e Cultura nas Populações Tradicionais 

Brasileiras (2007), aponta para a importância não só material, mas também 

simbólica da água para povos indígenas e comunidades tradicionais, presente 

até mesmo em mitos de origem dessas comunidades. Para esses grupos, as 
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águas fazem parte de um “território e um modo de vida, base de identidades 

específicas” (idem, p. 4), enquanto que, na lógica mercantil, submetida à lógica 

capitalista, a água se torna um bem controlado pela tecnologia, podendo ser 

apropriado de forma privada e mercadológica, tornando-se um bem de troca 

ou uma mercadoria.  

A concepção da água como uma mercadoria faz parte da lógica não só 

das indústrias extrativistas como também do Estado. Em dossiê produzido em 

2006 pela Agência Nacional das Águas (ANA) e pelo Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM), a exploração da água é inserida no conjunto das 

explorações minerais e comparada, em importância, à exploração de petróleo 

e carvão em décadas anteriores:  

Para o atendimento de nossas necessidades, precisamos, pois, 
dispor de uma oferta adequada de bens minerais, eis que estes são 
essenciais ao agronegócio, à construção civil e à indústria, às artes, 
ou seja, a todas as cadeias produtivas e manifestações culturais da 
humanidade: por exemplo, o avião, o carro, o computador, as igrejas, 
as esculturas, os instrumentos musicais e tantos outros nada mais 
são que bens minerais transformados. Dentre estes bens minerais 
essenciais destaca-se, sem sombra de dúvidas, a água, sendo 
unânime a visão de que nosso século XXI será o Século da Água, como 
o século XIX foi o do carvão mineral e o século XX o do petróleo (ANA; 
IBRAM, 2006, p. 8). 

Vale ressaltar, nesse trecho, o destino dos produtos advindos da 

mineração: o atendimento das nossas necessidades. Utilizar do pronome 

possessivo “nosso (a)” pode ser bastante problemático, considerando a 

diversidade cultural e étnica, no contexto de um modelo desenvolvimentista 

predatório. As comunidades rurais, povos tradicionais, indígenas e grupos 

étnicos recebem o ônus desses empreendimentos, pois é no espaço rural que 

se concentra a maior parte da exploração e onde podem ser observadas “as 

consequências ambientais, sociais e econômicas decorrentes da concentração 

do uso de recursos hídricos”, como aponta Galizoni (2005, p. 13).  

Não é novidade que a mineração de ferro é uma atividade que utiliza 

muita água no processo de beneficiamento, escoamento e transporte do 

minério. Em grande parte das minas, é extraída muito mais água que minério, 

principalmente em lavras que se localizam abaixo do nível do lençol freático, 

do qual deve ser bombeada a água subterrânea enquanto durar a explotação 
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da mina, provocando o rebaixamento do aquífero (RUBIO, 2006, p. 20). Além 

disso, o uso da água não se restringe à exploração da jazida, mas abrange, 

também, todos os processos de beneficiamento do minério, devendo se 

considerar, conforme Rubio (2006, p. 20), que, depois de finalizadas as 

atividades, os impactos hidrogeológicos poderão perdurar por muito tempo. 

De acordo com Ferreira (2013), 

(...) o rebaixamento do nível de água subterrânea impacta 
gravemente as condições hidrogeológicas do aquífero, impactos que 
não se limitam à área da mina, se irradia por toda bacia hidrográfica 
e no ecossistema dessa. Por mais que se pretenda a recuperação 
ambiental dessa área, a recuperação é insuficiente para recuperar as 
condições hidrogeológicas e seus ecossistemas anteriores à 
intervenção da atividade minerária (FERREIRA, 2013, apud ALVES, 
2017, p. 17).  

O artigo 225, § 1º, da Constituição de 1988, dispõe que para a instalação 

de empreendimento potencialmente causador de significativa degradação 

ambiental deve ser exigido estudo prévio de impacto ambiental. No entanto, 

os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) não aprofundam as análises dos 

danos hidrogeológicos do empreendimento mineral e, tampouco, é realizada 

uma análise de impacto hídrico e ambiental integrada com outros 

empreendimentos (VIGNOLO, 2017, p. 2).  

Conforme a Comissão Pastoral da Terra (CPT), no relatório de Conflitos 

no Campo de 2016 (apud ALVES, 2017), os conflitos por água no país cresceram 

150% entre 2011 e 2016. De acordo com Malerba (2015, p. 80), o levantamento 

de 2015 elaborado pela CPT informa que, das 135 ocorrências registradas no 

relatório Conflitos Pela Água, 76 envolvem a mineração.  Em Minas Gerais, 

operam três minerodutos e pretende-se instalar outros quatro. Juntos, os sete 

minerodutos consumirão 8.170 milhões de metros cúbicos, quase metade de 

toda a água consumida mensalmente por Belo Horizonte, que corresponde a 

18.403 metros cúbicos (IBASE, 2012, apud MALERBA, 2015, p. 80). 

Entre os conflitos listados pela CPT está o caso de Conceição do Mato 

Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. Conforme Dossiê Denúncia 

produzido pelo Coletivo Margarida Alves, o empreendimento Minas-Rio utiliza 

5.023 metros cúbicos de água por hora.  
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A equipe teve acesso a uma lista fornecida pelo Ministério Público de 

Minas Gerais (Promotoria de Conceição do Mato Dentro), em que constavam 24 

inquéritos civis, sete deles relacionados à água, cinco direcionados à Anglo e 

dois à Prefeitura de Conceição. Os inquéritos contêm denúncias relacionadas 

ao assoreamento e poluição dos cursos d’água na comunidade de Gondó, à 

precariedade das medidas de segurança para a barragem de rejeitos, à falta 

d’água e ao abastecimento precário na localidade de Água Quente, ao despejo 

de lixo às margens de cursos d’água, entre outras questões. Nenhum dos 

inquéritos foi concluído.  

Diversas denúncias têm sido feitas pelos moradores da comunidade, de 

precariedade do sistema de abastecimento, contaminação e assoreamento 

dos córregos, secamento das nascentes e mortandade de peixes, processos 

que afetam todo o modo de vida e o cotidiano dos moradores, 

impossibilitando diversas atividades que faziam parte de seus costumes. 

Conforme Torres (2014, p. 21):  

(...) as mulheres não mais se encontram para conversar e contar 
casos em uma pedra localizada em uma área bela e bem cuidada 
para lavar roupas; as crianças não passam suas horas de lazer 
nadando ou pescando; os animais não consomem águas do córrego 
e as hortas têm que ser regadas com água da torneira. Os moradores 
devem observar regras e cuidados no uso da água, para evitar que 
ela falte aos vizinhos. Para a Anglo American, no entanto, todos os 
problemas foram resolvidos. 

Na localidade de Água Quente, encontra-se uma família, em uma área 

de herança familiar, composta por seis grupos domésticos. Antes da 

implantação do empreendimento, os moradores eram abastecidos por uma 

nascente que fluía pelos seus quintais e também pelo córrego Pereira, 

localizado a 100 metros da localidade. Essas águas antes eram usadas para a 

irrigação das hortas e quintais, para a dessedentação dos animais, banho e 

consumo doméstico. As águas começaram a secar, segundo relatos dos 

moradores, em 2011 e, desde então, as famílias são abastecidas por um 

caminhão pipa que enche duas caixas d’água, de 5.000 e 10.000 litros, duas 

vezes na semana, fornecidas pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. No 

entanto, os moradores não sabem a origem dessa água e as caixas d’água 

estão completamente sujas.  
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O secamento da nascente que abastecia a bica dessa família e a 

contaminação do córrego Pereira tornou impossível alguns desses usos 

tradicionais, como a criação de porcos, que necessitam de muita água em sua 

alimentação; a pesca; o encontro das mulheres para as prosas enquanto 

lavavam suas roupas e a manutenção das hortas, o que altera gravemente a 

dieta alimentar das famílias, pois a variedade de verduras e legumes que se 

tinha antes em abundância, hoje deve ser adquirida nos mercados na cidade. 

Além disso, a falta de água também provoca deslocamentos físicos para a 

busca de água limpa para beber e preparar a comida. Por três ou quatro vezes 

na semana, os moradores caminham aproximadamente dois quilômetros para 

buscar água em uma nascente fora do terreno onde vivem. Ademais, essa 

tarefa é feita majoritariamente por mulheres, o que compromete as outras 

tarefas domésticas a elas destinadas.  

1.1 Histórico do conflito na comunidade de Água Quente 

Entendo ser necessário fazer um histórico, ainda que não exaustivo, de 

algumas narrativas e denúncias relacionadas aos usos das águas, vis à vis 

alguns discursos da empresa e consultores, que tratam dos impactos do 

empreendimento sobre os recursos hídricos, desde a fase de pesquisa, 

passando pela instalação e operação do mesmo. O objetivo é evidenciar a 

negligência empresarial durante o processo de licenciamento, as contradições 

e as transformações nos usos e costumes da comunidade, após a chegada do 

empreendimento.  

Em 2007, antes mesmo da concessão da Licença Prévia, foi elaborado o 

relatório “Laudo sobre o Relatório de Impacto Ambiental referente ao 

empreendimento de extração de minério de ferro nos municípios de Conceição 

do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, pela empresa MMX”, pelo 

biólogo Goulart. Nele, já constava uma análise crítica sobre o EIA/RIMA do 

empreendimento de 2007, concluindo que “os reais impactos do 

empreendimento foram subestimados e tratados de forma indevida” 

(GOULART, 2007, p. 2). Em relação aos impactos nos recursos hídricos, o biólogo 

aponta para as contradições entre o EIA/RIMA e as denúncias dos moradores: 
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Apesar de o relatório descrever o impacto real da alteração da 
qualidade da água na fase de instalação como sendo negativa, de 
intensidade baixa, abrangência local, significância desprezível e de 
caráter reversível (ppg786); os moradores da região já se queixam do 
aumento da turbidez referente aos processos de sondagem na área. 
Outro aspecto subestimado pelo relatório é o impacto desse 
rebaixamento e piora da qualidade da água nas atividades agrícolas 
existentes, turísticas bem como alterações em toda a comunidade 
biológica (peixes, répteis, anfíbios, matas de galerias, etc..) á jusante 
do empreendimento. O fato de aproximadamente metade da 
população de Conceição do Mato Dentro (46,3% em 1996: SEBRAE) ser 
rural, pressupõe que as atividades de agropecuária seja a principal 
atividade na região sendo esta totalmente dependente dos recursos 
hídricos (GOULART, 2007, p. 8). 

 O laudo apontava também para a diminuição das vazões das nascentes: 

Com relação aos impactos relacionados à mudanças na dinâmica 
hídrica decorrentes do empreendimento o relatório prevê, na fase de 
instalação dois cenários. No primeiro as nascentes mais próximas ao 
empreendimento, situadas na bacia do Santo Antônio, sofrem alta 
porcentagem de perda de vazão e no segundo a perda se dará na 
confluência do Rio Santo Antônio com Rio do Peixe. Segundo o 
relatório, o impacto real, adotando um programa de gestão de 
recursos hídricos e subprograma de estudos hidrogeológicos como 
medidas mitigatórias, será de intensidade baixa abrangência 
regional, significância desprezível, incidência direta, tendência a 
regredir de caráter reversível. O primeiro princípio da lei 9.433 (Lei 
das Águas) coloca todas as categorias de usuários em igualdade de 
condições em termos de acesso aos recursos hídricos. Tal princípio 
está sendo violado uma vez que todas as comunidades a jusante do 
empreendimento estarão sendo prejudicadas pela baixa do nível da 
água e pela queda de qualidade desta (GOULART, 2007, p. 8). 

  Em 2008, a Anglo American produziu um estudo em resposta a este 

laudo, intitulado “Resposta ao Laudo Técnico elaborado pelo Sr. Fernando 

Figueiredo Goulart sobre o Relatório de Impacto Ambiental referente ao 

empreendimento de extração de minério de ferro nos Municípios de Conceição 

do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim pela empresa MMX”. Em sua 

resposta, a Anglo assegurava que os impactos nas nascentes e águas 

subterrâneas iriam ocorrer apenas na fase de rebaixamento do nível da água 

para a realização das atividades da mina, e que vinha realizando 

monitoramentos de vazões nos cursos d’água da região. No entanto, no 

relatório, a empresa não apresenta os dados de monitoramento por ela 

realizados (GESTA, 2014). Além disso, a Anglo afirma “não haver impacto dos 

processos de sondagem na qualidade das águas superficiais escoadas nos 

córregos da região, que pudesse afetar os usos existentes” (ANGLO AMERICAN, 
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2008, p. 31). A empresa, então, apenas desconsidera, baseado em dados 

genéricos, o estudo científico do biólogo Goulart. 

 Em julho e agosto de 2008, antes da concessão da Licença de Instalação 

do empreendimento, já haviam boletins de ocorrência denunciando a 

contaminação e turbidez da água do córrego Pereira, conforme atestam as 

seguintes declarações de um morador da comunidade do Beco ao Ministério 

Público, corroboradas por morador da comunidade de Água Quente: 

“(...) o declarante comparece nesta Promotoria de Justiça para 
solicitar providência em face da Mineradora MMX, tendo em vista que 
a mesma, constantemente, vem sujando a água de um córrego que 
corre em sua propriedade, que a água sempre foi cristalina, que a 
partir de outubro de 2007, a água vem apresentando uma coloração 
verde e cinzenta, ficando imprópria para o consumo humano; que 
desde então não utiliza mais da água, que a referida água causou 
coceira no declarante e sua família, tendo, inclusive, causado 
perebas na sua esposa e filhos (...) já procurou a direção da MMX 
solicitando providências, mas eles só prometeram e nada fizeram 
para despoluir a água” (MPMG, 2008, p. 3).   

No ano seguinte, ainda na fase da Licença Prévia do empreendimento, 

o Ministério Público Federal (MPF) elaborou um relatório técnico (Informação 

Técnica nº 03/2009) relatando a situação observada nas comunidades rurais 

de Conceição do Mato Dentro, chamando a atenção para a possibilidade de 

que comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento Minas-Rio 

fossem remanescentes de quilombos, localizadas nas comunidades de 

Ferrugem e Água Santa/Mumbuca. O trabalho foi direcionado principalmente 

para a história e organização social das famílias dessas localidades, mas 

também se estendeu para outras comunidades atingidas, sobretudo, as 

situadas ao longo da Serra da Ferrugem. Conforme documento, durante as 

viagens de campo pela antropóloga do MPF, foram registradas inúmeras 

denúncias de poluição das águas e da diminuição do lençol freático causada 

por furos de sondagens feitos pela empresa não tamponados. Os dados do 

Ministério Público contrariam o estudo da Anglo American de 2008, em 

resposta ao laudo do biólogo Fernando Goulart, que afirmava não haver 

impactos relacionados à fase de sondagem.  

 Não por acaso, o acesso e uso das águas é, ao contrário dos quintais, 
submetido ao controle não de um único grupo familiar, mas de toda 
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uma rede social em que entram tanto relações de parentesco, no 
caso de conjuntos de herdeiros, como de vizinhança, articulando, 
muitas vezes, comunidades distintas, em casos de compartilhamento 
intercomunitário de fontes de água. Também não por acaso, os 
impactos das atividades da Anglo Ferrous do Brasil sobre o nível do 
lençol freático e sobre a qualidade das águas da Serra – a “água 
acabar ou ficar suja” - constitui uma das maiores preocupações das 
comunidades (MPF, 2009, p. 39).  

Em fevereiro de 2010, já na Fase I da Licença de Instalação, em reunião 

na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD), em Belo Horizonte, os atingidos das comunidades de Mumbuca e 

Água Quente apresentaram diversas denúncias a respeito dos impactos, 

destacando a disponibilidade e contaminação hídrica, conforme ata da 

reunião: 

(...) a contaminação, degradação e assoreamento dos cursos de águas 
superficiais dos córregos Passa Sete ou Água Quente, Pereira e o 
soterramento da fonte Água Santa, patrimônio natural e imaterial da 
comunidade, considerado seu uso tradicional para fins medicinais – 
a transformação destes cursos de água como impróprios para o 
consumo humano, animal, a higiene pessoal e recreação (algumas 
cachoeiras tendo se tornado incompatíveis como locais de banho e 
diversão das comunidades, respectivas famílias, visitantes e 
convidados). Segundo vários depoimentos a água que antes era 
cristalina transformou-se em um “mingau” barrento, às vezes 
brilhante e oleoso na superfície e pessoas que nelas se banharam 
viram aparecer manchas e coceiras em seus corpos (SEMAD, 2010, p. 
1).   

Após as denúncias dos moradores, a Anglo American reconheceu os 

impactos nos cursos d’água da comunidade de Água Quente e a comunidade 

foi incluída no cadastro de Atingidos Emergenciais da empresa que, até então, 

incluía apenas as comunidades de Água Santa e Ferrugem. Entretanto, a 

empresa considera os impactos como algo que “porventura ocorrem” e 

“ocasionais e reversíveis” (ANGLO AMERICAN, 2010). Em ofício de 2010, a 

empresa afirma que foram realizados trabalhos de campo em junho do mesmo 

ano, junto com técnicos do IGAM, a fim de verificar as “alegações de que as 

atividades de implantação do empreendimento do mineroduto que ocorrem 

no município de CMD, afetam a qualidade e quantidade da água daquela 

comunidade” (idem, p. 2). A Anglo negou as reclamações dos moradores, 

afirmando que “não existem interferências diretas das obras do mineroduto 

sobre os moradores e sobre a região de Água Quente” (p. 11) e que “a 
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sazonalidade climática é a justificativa para o diagnóstico de diminuição da 

oferta de água pelas nascentes” (p. 10).  

Naturalizar o impacto, então, é uma estratégia focalizar “agentes não 

sociais como causadores do problema e desresponsabilizar os sujeitos 

sociais”, conforme aponta Zhouri, et al (2016, p. 51). Nos termos da empresa:  

Foi esclarecido à equipe técnica do IGAM que este fato nada tem a 
ver com as obras do Projeto Minas-Rio e sim pelo fato das nascentes, 
onde é captada água ser de aquíferos superficiais, pouco espessas e 
de zonas intemperizadas de rochas cristalinas, essencialmente 
gnaisses, e recarregadas principalmente em épocas chuvosas, e que 
naturalmente reduzem o volume de água nas épocas secas. [...] A 
sazonalidade climática é a justificativa para o diagnóstico de 
diminuição da oferta de água pelas nascentes. Essa razão foi 
apontada pela maioria dos moradores entrevistados. A falta de água 
ocorre todos os anos, notadamente durante os meses de agosto e 
setembro (ANGLO AMERICAN, 2010, p. 04 e 10).  

Por fim, a empresa concluiu que “a comunidade de Água Quente é 

afetada por impactos locais mitigáveis e temporários” (ANGLO AMERICAN, 2010, 

p. 10). No entanto, o tempo previsto para essa condição da comunidade - 

descrita como temporária -, se estende até os dias de hoje, sete anos após a 

elaboração desse ofício. Os impactos não apenas se mantêm, como se 

agravaram, afetando todo o modo de vida e provocando o deslocamento 

dessas famílias. As denúncias relativas a esses impactos, considerados 

“mitigáveis” e passíveis de serem “solucionados”, fizeram com que a 

comunidade fosse considerada atingida emergencial em relação à água, por 

conta das pioras significativas em relação aos córregos Pereira e Passa Sete, 

que cortam a comunidade.  

Os moradores da comunidade sempre utilizaram da água diretamente 

desses córregos e das nascentes que corriam em seus quintais, sem 

necessidade de tratamento, hoje são dependentes de ações mitigadoras da 

empresa e de pequenos serviços, de “colaborações” e “ações sociais para 

corrigir os problemas” (Ofício AFB-EXT 139/2010, p. 11), como se estivesse 

“cuidando” dos mesmos, demonstrando preocupação em agradá-los 

(CARVALHOSA, 2016, p. 109). Uma dessas medidas compensatórias da empresa 

foi a instalação de uma caixa d’água na comunidade Água Quente em 2011, 
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conforme condicionante 87 aprovada na 49ª reunião URC2, ocorrida em 

dezembro de 2010, em que a empresa instalou um sistema de abastecimento, 

em atendimento a uma condicionante que previa “soluções efetivas de 

abastecimento regular”. Entretanto, conforme aponta Torres (2014, p. 121), esse 

sistema se mostrou ineficiente, como indicam os episódios de falta de água 

durante vários dias consecutivos. Banheiros e fossas sépticas foram 

instalados, contudo, moradores afirmam que, além de atrair insetos, exalam 

mau cheiro.  

Em 2013, a Anglo American, por meio de sua consultora Ferreira Rocha, 

elaborou o relatório “Estudo de Atualização das Áreas de Influência (AI) do 

Projeto Minas-Rio Mineração”. No documento, conforme Parecer GESTA (2014), 

os impactos nos cursos d’água são tratados como supostos: 

A despeito dessa situação de conformidade, a empresa mantém o 
acompanhamento representativos dos cursos de água da região e, 
embora as comunidades tenham destacado impactos supostos 
relacionados aos recursos hídricos mensal, visitando e avaliando os 
pontos  82  - alteração de vazão e de qualidade da água -, segundo 
informações da empresa os monitoramentos realizados apresentam 
valores enquadrados dentro dos valores permitidos pela legislação 
vigente (FERREIRA ROCHA, 2013, p.97, apud GESTA, 2014, p. 82). 

No entanto, no relatório da Ferreira Rocha não há dados que 

comprovam que a qualidade da água está de acordo com as leis (GESTA, 2014). 

Além disso, a empresa afirma que:  

Em relação à alteração de vazão dos recursos hídricos, insta salientar 
que este impacto destacado por algumas comunidades, previsto no 
EIA, poderá ocorrer efetivamente apenas quando da execução das 
atividades de rebaixamento do nível d‘água para viabilizar as 
atividades de lavra (FERREIRA ROCHA, 2013, p. 97, apud GESTA, 2014, 
p. 83). 

Conforme Parecer GESTA (2014), durante trabalhos de campo realizados 

pela equipe, em 2013, os moradores relataram a diminuição das vazões dos 

córregos Pereira e Passa Sete. A empresa também afirma que os impactos da 

                                              
2 Condicionante 87: “Apresentar complementação do cadastro socioeconômico da comunidade 
de Água Quente, contendo diagnóstico de usos d’água prejudicados ou potencialmente 
prejudicados pelo empreendimento, bem como propostas para solução efetiva de 
abastecimento regular e retomada dos usos tradicionalmente  desenvolvidos”  (SEMAD,  2010, 
 apud  TORRES,  2014,  p. 121). 
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diminuição das vazões ocorreriam apenas quando da fase de execução das 

atividades de rebaixamento do nível da água para viabilizar as atividades de 

lavra. Em resposta ao laudo Goulart de 2007, a empresa afirma que a 

diminuição das vazões ocorreria apenas em virtude do rebaixamento na fase 

das atividades da mina, como destacado anteriormente. Portanto, a empresa 

“fragmenta” os impactos e não faz uma análise sinérgica de todas as 

transformações causadas por todas as fases do empreendimento. Para se 

verificar a qualidade da água é preciso que se tenham todas as análises de 

água, as quais não são encontradas naquele relatório (GESTA, 2014). Além 

disso, ao considerar o impacto nas águas como supostos, a empresa 

desqualifica e deslegitima as vivências e denúncias dos moradores, 

considerando apenas aqueles impactos que podem ser medidos por 

instrumentos técnicos e objetivos.  

O assoreamento, por vez, já havia sido objeto de discussões na 86ª 

reunião da Unidade Regional Colegiada do Jequitinhonha (URC-JEQ), ocorrida 

setembro de 2014, quando foi concedida a Licença de Operação, e também de 

Parecer Técnico do Ministério Público de 2014, o qual confirmou o 

assoreamento dos córregos Pereira e Passa Sete e os impactos nas 

comunidades atingidas. Conforme consta nesse Parecer Técnico do MP, houve 

o rompimento da bacia de contenção número 19, localizada no Platô 18, em 

dezembro de 2011. Esse rompimento provocou uma erosão com 

aproximadamente 300 metros de comprimento e 50 a 80 metros de largura, e 

área estimada em 2,1 hectares.  

A empresa não executou nenhuma medida estrutural para estabilizar 
o processo erosivo, limitando-se a instalar dispositivos paliativos, 
tais como barricadas de sacos de areia e paliçadas com geotêxtil, 
para diminuir a velocidade e direcionar a água para fora da erosão 
(MPMG, 2014, p. 44). 

Na 86ª reunião URC, o representante do Ministério Público voltou a 

questionar sobre o assoreamento e a urgência de adoção de medidas e 

melhores estudos sobre os efeitos nas comunidades rurais:  

A própria empresa reconhece que existe um passivo de 
assoreamento que tem que ser recuperado, é uma questão muito 
nítida. Esse passivo é decorrente de algum dano que ocorreu há 
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alguns anos e até hoje existe um resquício significativo de 
assoreamento em algumas áreas; 1,30m de lama em local que não 
havia área assoreada, se isso é 2 anos após, imaginem o dano que as 
pessoas vivenciaram na época em que ocorreu o assoreamento, o 
carreamento de solo. Pelo que parece a própria empresa tem 
intenção de recuperar, ela não nega, mas não é só mera recuperação 
(Representante do MPMG, Ata 86ª reunião URC, 2014, p. 12). 

No entanto, a empresa não se responsabiliza pelo assoreamento, 

justificando que a “ocorrência pontual” ocorreu em função dos atrasos no 

licenciamento ambiental e pelas chuvas na região: 

Durante o início das obras, houve uma ocorrência pontual de 
carreamento de sedimentos no córrego Passa Sete. A Anglo American 
justifica que tal incidente ocorreu, particularmente, em função de 
atrasos no Licenciamento Ambiental da Barragem de Rejeitos, que 
funcionaria como sistema de contenção de sedimentos definitivo, 
bem como pela concentração do período chuvoso nessa época 
(FERREIRA ROCHA, 2013, p. 89, apud GESTA, 2014, p. 75, grifo da autora). 

O relato de um morador de Água Quente, durante Oficina de Cartografia 

Social, produzida pelo GESTA/UFMG em 2017, traduz bem a situação das águas 

na comunidade, contrapondo-se às afirmações da empresa: 

É só sofrimento, num tem alegria, num tem nada. Porque alegria que 
a gente tinha era a água do rio e a água do rio cabô tudo. Hoje a água 
do rio é cinzenta e hoje mesmo ela tá bem cinzenta. É direto, porque 
a cor não acaba. E num tenho alegria como antigamente. 
Antigamente a gente tinha as nascentes todas. [...] Só que nossas 
águas são nossos trabalhos [...] Eles [empresa] falaram que não é 
eles, massa empresa que acabou com a nascente das águas. Choveu, 
teve essa chuva, que eles falaram que era falta da chuva, e as águas 
não voltaram (morador de Água Quente, 2017). 

Portanto, é possível perceber como a Anglo American desconsidera os 

estudos científicos relacionados aos impactos nos cursos d’água, bem como 

não faz uma análise histórica e holística dos impactos causados pelo 

empreendimento, desde a fase de pesquisa até a de instalação, e como 

também desqualifica as denúncias das comunidades atingidas. Mais do que 

desqualificar, ela invisibiliza todas as transformações no modo de vida dos 

moradores, causadas pelo empreendimento. Agudiza-se, portanto, ainda mais 

o conflito, que decorre da luta dos moradores em terem seus direitos não mais 

violados e seu modo de vida e condições de existência preservados. 

Considerações finais 
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Os distintos significados e os distintos usos da água ensejam, dessa 

forma, diversos conflitos ambientais: de um lado, as empresas “lutam” pelo 

controle e domínio do recurso; do outro, comunidades rurais afetadas por 

megaempreendimentos lutam pelo direito de garantir a sua reprodução social. 

Os conflitos pela água não ocorrem somente por uma diferença de 

olhares e de choques de distintas formas de apropriação do território, mas 

dizem respeito, também, à distribuição desigual dos recursos, tendo em vista 

que os usos industriais da água consomem um volume significativamente 

maior do que os usos tradicionais. Há, portanto, uma situação de desigualdade 

social e injustiça ambiental, pois o acesso pelas empresas e pelas 

comunidades tradicionais não é igualitário. Esses conflitos nos revelam outra 

face da tensão em torno da água: as relações de poder assimétricas entre os 

diferentes sujeitos neles envolvidos. Essas relações de poder entre os 

distintos atores são, não somente assimétricas, mas se tornam abissais. De um 

lado da balança, estão os interesses transnacionais. Do outro, a luta “de 

sujeitos sociais para concretizar suas formas de ver e interagir com o meio” 

(ZHOURI, 2014, p. 136). 

Portanto, a luta que se trava entre os atores é desigual. Em contextos 

de violação de direitos humanos como no caso do empreendimento Minas-

Rio, o conflito envolve, além da luta por poder e a luta pelo controle da água, 

uma luta pelo direito à vida. Cada direito outorgado a uma empresa 

transnacional significa a subtração de vários outros direitos de comunidades 

atingidas pelos megaempreendimentos minerários, bem como aponta Chérrez 

(2011): 

Cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional 
significa la resta de uno o vários derechos a las comunidades 
afectadas. Los derechos reconocidos a las industrias extractivas 
implican el despojo de derechos de las comunidades. Las 
comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo 
explicito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún 
reales como el empleo, desarrollo y bienestar de las comunidades 
locales y del país, para despojarles de lo más preciado que poseen: 
la tradición y sustentabilidad de sus sistemas económicos y sociales, 
sus saberes y las manifestaciones de solidaridad a la hora de 
defender sus bienes comunes (CHÉRREZ, et al., 2011, p. 13). 
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IMPACTOS AMBIENTAIS: ÁREA DE INFLUÊNCIAS E SUAS PARTICULARIDADES 

Environmental impacts: area of influences and their particularities 

Breno Soares Leal Júnior1 
Júlio César de Souza2 

Resumo: Tendo em vista a grande complexidade envolvida em torno das áreas 
de influência ambientais exigidas nos estudos de impacto ambiental, 
EIA/RIMA, pela Resolução CONAMA 01/86; o presente trabalho tem por objetivo 
analisar as dificuldades que giram em torno das áreas de influência: suas 
definições, seus conceitos, seu alcance, etc. Para tanto, utilizou-se o método 
vertente jurídico-teórico e raciocínio dedutivo com técnica de pesquisa 
bibliográfica. A pesquisa conclui que há uma grande insegurança para 
delimitar as áreas de influência, o que dificulta uma avaliação segura dos reais 
impactos ambientais decorrentes da instalação do empreendimento. 

 
Palavras-chave: área de influência; artigo 225, § 1º, IV da CF/88; Resolução 
CONAMA 01/86; EIA; RIMA. 

 
Abstract: Taking into account the great complexity involved around the 
environmental areas of influence required in the environmental impact 
studies, RIMA / EIA, in accordance with CONAMA Resolution 01/86; the present 
work aims to analyze the difficulties that revolve around the areas of influence: 
their definitions, their concepts, their scope, and so on. For that, we use the 
juridical-theoretical slope method and deductive reasoning with a 
bibliographic research technique. The research concludes that the areas of 
influence presented in the Environmental Impact Assessment process are little 
discussed, leading to uncertainties and difficulties in the preparation of 
environmental studies, and consequently in the evaluation of the 
environmental impacts resulting from the installation of the project. 

 
Keywords:  influence area; article 225, paragraph 1, IV of CF / 88; CONAMA 
Resolution 01/86; EIA; RIME. 
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Introdução 

A Resolução CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986), em seu artigo 5º, estabelece 

a necessidade da delimitação das chamadas áreas de influência nos estudos 

ambientais prévios, tendo este como objetivo delimitar as áreas afetadas pelo 

empreendimento, seja de forma negativa ou positiva, direta ou indiretamente.  

No entanto, o observado no contexto pátrio é que não há um conceito 

orientador de forma concreta delimitando as áreas de influências existentes e 

quais os aspectos e metodologias devem ser utilizados para delimitação 

destas áreas, fato esse a dificultar a apuração dos impactos ambientais, bem 

como a realização dos estudos ambientais como instrumento de tutela e 

proteção ambiental.  

Assim, ao tratar sobre as áreas de influência, especificamente, a 

legislação pátria contemplou de forma esparsa e reduzida a temática. No 

âmbito federal, a Resolução CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986) apresentou em seu 

artigo 5º, inciso III, um conceito delimitador bastante reduzido, tendo como 

único aspecto definidor, a bacia hidrográfica da região do empreendimento, 

fator que traz em seu bojo inúmeras dificuldades práticas.   

Por conseguinte, as questões práticas surgidas hodiernamente, 

demostram a necessidade da análise de outras variantes, capazes de alcançar 

impactos importantes como sociais, culturais e econômicos, a justificar um 

estudo aprofundado sobre a temática esboçada que demande na prática do 

estudo de impacto ambiental e correlatos, metodologias a abarcar 

mecanismos contempladores das dificuldades enfrentadas para propor as 

áreas de influência em determinado empreendimento. 

Em decorrência da ausência de metodologia para delimitação das áreas 

de influência, surgem contestações e dúvidas sobre o real alcance dos 

impactos ambientais causados pelo empreendimento na região afetada e qual 

o melhor caminho para chegar até eles. Ao realizar os estudos ambientais 

prévios, se faz necessário uma análise complexa sobre as áreas de influência, 

uma vez que estas possuem um importante papel para identificar os reais 

impactos ambientais e socioeconômicos do empreendimento a ser instalado.  
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Desse modo é apresentado como tema problema, devendo ser 

questionado quais seriam os critérios técnicos para identificar as áreas de 

influência e qual a proporção a ser considerada como área de impacto. 

Tal questionamento é importante, visto que a falta de conceito, ou 

metodologia específica capaz de delimitar quais seriam as áreas de influência, 

traz ao EIA/RIMA sérias consequências, pois não se sabe ao certo qual 

extensão da área de influência e quais os aspectos deverão ser usados para 

se alcançar a real área a ser afetada.   

É sabido que o estudo sobre a área de influência, além de analisar os 

possíveis impactos ao meio ambiente, traz consigo um importante reflexo no 

custo do empreendimento, pois, em tese, quanto maior a área a ser analisada, 

maior poderá ser o custo do empreendimento. Nesse sentido, alguns órgãos 

ambientais, valendo da sua competência discricionária, apresentam 

orientações e metodologias a serem utilizadas em determinas áreas ou 

atividades, a fim de facilitar a elaboração destes estudos e suprir a lacuna 

existente quanto a delimitação da área de influência.  

O presente trabalho tem como objetivo propor uma discussão sobre os 

enfrentamentos existentes na elaboração do EIA/RIMA ao estabelecer as áreas 

de influência. Desse modo, para o desenvolvimento do estudo foi utilizado 

como norte metodológico o método vertente jurídico-teórico e raciocínio 

dedutivo com técnica de pesquisa bibliográfica. O marco teórico a balizar o 

estudo será o artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986). 

O estudo trará como hipótese a necessidade de apresentar norteadores 

que possibilitem identificar com maior clareza qual a área de influência a ser 

considerada em acordo com empreendimento a ser licenciado, uma vez que 

não há regras que apresentem com propriedade como identificar referidas 

áreas. 

1 Estudo prévio do impacto ambiental: origens, implementação e a ausência 

da delimitação de um conceito das áreas de influência 

A Constituição Federal de 1988 passou a exigir de forma expressa, no 

inciso IV, § 1º, do artigo 225, a realização de estudo prévio de impacto 
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ambiental, quando houver atividade ou instalação potencialmente causadora 

de significativa degradação ambiental.  

O estudo prévio de impactos ao meio ambiente tem como objetivo 

antever a degradação ambiental que determinada obra ou atividade poderá 

ocasionar em razão da implementação e exercício da sua atividade da região, 

ora afetada. A exigência da realização do estudo prévio pela CF/88 apresentou 

um avanço significativo em favor à tutela ao meio ambiente, no entanto, não 

se eximiu de algumas críticas em razão do texto elaborado, vejamos: 

[...] Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
[...] 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; [...] (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal delimitou que o estudo prévio do impacto 

ambiental será necessário para “instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, [...]” 

(BRASIL, 1988), sem, no entanto, informar o que poderia ser considerado como 

“significativa degradação”, bem como “obra”. 

No entanto, a Resolução do Conama 01/86 (BRASIL, 1986), em seu artigo 

2º, determina expressamente atividades que necessitam da elaboração do 

estudo (EIA)  e relatório ambiental (RIMA), sendo esta lista ampliada através 

da Resolução Conama 237/97 (BRASIL,1997), que determina a elaboração dos 

referidos estudos para liberação de licença ambiental, nos casos de 

empreendimentos considerados potencialmente causadores de degradação 

ambiental. 

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, CF/88 (BRASIL, 1988), ao 

exigir um estudo prévio ambiental, foi além, ampliando o debate em torno do 

tema estudado trazendo para a discussão questões sobre a aplicação da EIA 

(Estudo de Impacto Ambiental) e do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), já 
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previstos na Resolução Conama 01/86 (BRASIL, 1986) e posteriormente na 

Resolução Conama 237/97 (BRASIL, 1997). Para além dessas previsões legais 

apresentadas, surgiu o entrave, inclusive, sobre a constitucionalidade da 

temática e assim foi, pois para muitos, a obrigatoriedade destas era 

inconstitucional, já que a regulamentação dela veio através de resoluções, 

indo à contraposição ao delimitado na Constituição Federal de 1988, 

notadamente ao expresso no artigo 225, §1º, inciso IV da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988).  

A questão era mais ampla e se relacionava com a recepção ou não da 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente pelo sistema constitucional de 1988 

e se essa lei em si seria capaz de dar suporte jurídico às resoluções editadas 

em conformidade com o exigido na CR/88, pois, no citado artigo 225, é exigido 

o estudo prévio regulado por meio de Lei em sentido estrito.  

Tal questão de constitucionalidade, todavia, a posteriori, foi resolvida, 

pois passou a ser pacificada no sentido de tender pela constitucionalidade 

daquelas, fundamentadas na  Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, uma 

vez que o artigo 8º, II da Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981), Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, concede competência ao CONAMA para legislar sobre os 

estudos previstos, conforme é depreendido do artigo, infra: 

[...] Art. 8º Compete ao CONAMA:  
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos 
públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem assim a entidades privadas, as informações 
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa 
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas 
patrimônio nacional [...] (BRASIL, 1981). 

 

Ampliando o estudo, por sua vez, a Resolução Conama 237/97 (BRASIL, 

1997) apresenta em seu artigo 1º uma ampla definição sobre o que seriam 

“estudos ambientais”, possibilitando a propositura de normas específicas para 

estipular regras de conduta para cada atividade: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: 
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III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais 
como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 
relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 
manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 
preliminar de risco (BRASIL, 1997).  

Posteriormente, a fim de analisar também os impactos ambientais, só 

que no âmbito urbano, é promulgada a Lei 10.257 (BRASIL, 2001), conhecida 

como Estatuto da Cidade, que passou a estabelecer diretrizes gerais da política 

urbana, tratando nos artigos 36 a 38 sobre o EIV (Estudo de Impacto de 

Vizinhança), cujo objetivo é a análise prévia dos impactos ambientais de uma 

obra ou atividade privada ou pública em área urbana: 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 
de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as 
licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 
funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 
questões: 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes 
do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente 
do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos 
da legislação ambiental (BRASIL, 2001). 

Sobre a temática trazia a estudo, Reis (2011) esclarece que guardadas 

suas particularidades, o Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de Impacto 

Ambiental possuem os mesmos objetivos, quais sejam, a prevenção de evitar 

a degradação ambiental. Nesse sentido, pondera o autor: 

[...] O Estudo de Impacto de Vizinhança, embora pertença ao mesmo 
gênero do Estudo de Impacto ambiental − visto que ambos se 
destinam ao planejamento de ações e prevenção no sentido de evitar 
a degradação ambiental e buscar a conservação do ambiente sadio 
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e equilibrado −, tem como escopo específico as cidades e, em razão 
disso, guarda suas próprias peculiaridades [...] (REIS, 2011, p. 106). 

Verifica-se assim, a exigência constitucional e infraconstitucional do 

estudo prévio dos impactos ambientais, para que se possa analisar a 

viabilidade socioambiental do empreendimento e, consequentemente, as 

condicionantes a serem respeitadas a para autorização do licenciamento. 

Tamanha é a importância desse estudo que Sousa e Santos dissertam que:  

[...] O Estudo Prévio de Impacto Ambiental no contexto jurídico, 
apesar de ser uma modalidade de avaliação de impacto ambiental, 
recebeu status constitucional, sendo, portanto, elevado a condição 
de supremacia em caso de produção legislativa contrária a seu 
conteúdo. 
O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 
Ambiental são eficientes instrumentos preparatórios, aptos a 
propiciar a efetividade do Princípio da Prevenção. A aplicação desse 
princípio estabelece a necessidade de antecipação em cada 
implantação de projeto, norteando o resguardo dos bens jurídicos 
ambientais conhecidamente afetados por determinado 
empreendimento ou ação [...] (2017, p. 111). 

Complementando o estudo, frise-se a necessidade de na elaboração de 

um estudo de impacto ambiental delimitar-se uma área geográfica3, sob a 

influência do empreendimento e possivelmente afetada de forma direta ou 

indireta em decorrência do projeto a ser instalado, e estudá-la de modo a 

adotar ações mitigadoras de danos ambientais nessas regiões. Impende 

destacar também a necessidade de ampliar o estudo de impacto para 

apresentar um estudo ambiental nestas áreas, com a apresentação de 

informações cartográficas das áreas de influência com graus dos fatores 

ambientais analisados. 

2 As áreas de influência e a ausência conceitual 

A Avaliação de Impacto Ambiental foi instituída pela Conama 01/86 

(BRASIL, 1986) e uma das principiais dificuldades enfrentadas nos estudos e 

relatórios prévios de impacto ambiental (EIA/RIMA) é a demarcação das áreas 

de influência. 

                                              
3 Essas áreas são denominadas áreas de influência (nota do autor). 
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Os artigos 4º e 5º da Resolução Conama 01/86 (BRASIL,1986) tratam 

sobre as áreas de influência, todavia não há uma especificação dos conceitos 

e alcance das áreas a serem analisadas. Assim, faz-se necessário retomar o 

esboçado como tema problema trazendo à lume o questionamento sobre 

quais seriam os critérios técnicos para identificar as áreas de influência e qual 

a proporção a ser considerada como área de impacto. 

Outra questão a ser considerada sobre as áreas de influência é que, 

muitas vezes, estas só serão realmente conhecidas, ou melhor, identificadas, 

após o início das atividades do empreendimento, ou seja, posteriormente à 

confecção dos estudos ambientais, pois somente com o início das atividades 

se saberá quais serão as reais interferências dos impactos ambientais para a 

região e seus alcances.  

Para Sanchez (2008, p. 170), as áreas de influência só são conhecidas 

após a análise dos impactos ambientais, assim, existiriam primeiramente as 

áreas de estudos, onde seriam identificados os possíveis impactos ambientais 

e seu alcance, e só após esta fase prévia se chegaria às reais áreas de 

influência. Para o autor, a área de estudo é a “área geográfica na qual são 

detectáveis os impactos de um projeto”, sendo por sua vez, a área de 

influência “área cuja qualidade ambiental sofrerá modificações decorrentes 

do empreendimento”. 

Todavia, ao contrário do que defende o autor, não há uma diferenciação 

nos estudos ambientais entre “áreas de estudo” e “área de influência”. 

Em razão da ausência de definição sobre áreas de influência, várias são 

nomenclaturas para identificar as áreas de influência e seus efeitos nos 

EIA/RIMA, mas três conceitos se apresentam de forma mais constante nos 

estudos de impacto ambiental, sendo eles: Área Diretamente Afetada (ADA); 

Área de Influência Direta (AID); Área de Influência Indireta (AID), (FONSECA; 

BITAR, 2012, p.150).  Desse modo, nessa conjectura, o observado é que estes 

conceitos são estabelecidos, na maioria das vezes, pela equipe técnica 

responsável pela elaboração dos estudos ambientais, uma vez que, como já 

tratado, não há uma norma que classifica e orienta sobre as áreas de 

influência. 
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Sanchez (2008, p. 286), dissertando sobre o tema, esclarece que a área 

de influência seria a conclusão da análise dos impactos ambientais: 

[...] A área de influência é uma das conclusões da análise dos 
impactos. A análise dos impactos identifica, prevê a magnitude e 
avalia a importância dos impactos decorrentes da proposta em 
estudo. Faz parte de toda boa análise indicar e informar qual é o 
alcance geográfico dos impactos, que é uma das características 
usadas para descreve-los, e, eventualmente, par discutir sua 
significância, [...].  

Nesse contexto de ausência de conceituação para as áreas de 

influência, os órgãos ambientais competentes apresentam, muitas vezes, 

orientações ou resoluções que apresentam conceitos sobre elas, a fim de 

melhor delimitar estas áreas e facilitar os estudos e relatórios de impacto 

ambiental, deixando evidente a real necessidade da delimitação do campo de 

estudo e a apresentação de critérios objetivos para regulamentar a temática. 

Por exemplo, a Resolução Conama 305/02 (BRASIL, 2002), que dispõe sobre 

Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto do meio Ambiente de atividades e empreendimentos com Organismos 

Geneticamente Modificados e seus derivados, conceitua em seu glossário 

como sendo área de influência direta e área de influência indireta: 

[...]Área de influência direta - Área necessária à implantação de 
obras/atividades, b em como aquelas que envolvem a infra-estrutura 
de operacionalização de testes, plantios, armazenamento, 
transporte, distribuição de produtos/insumos/água, além da área de 
administração, residência dos envolvidos no projeto e entorno. 
Área de influência indireta - Conjunto ou parte dos municípios 
envolvidos, tendo-se como base abacia hidrográfica abrangida. Na 
análise sócio-econômica, esta área pode ultrapassar os limites 
municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica [...] (BRASIL, 2002) 

Outro exemplo trazido para demonstrar a necessidade de uma 

conceituação legal sobre as áreas de influência, foi a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo, que em 2014 passou a dispor o Manual para Elaboração 

de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental, 

tratando sobre critérios para elaboração dos estudos ambientais EIA/RIMA. 

Neste documento foram apresentados conceitos para área diretamente 

afetada, Área de Influência Direta, e Área de Influência Indireta: 
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[...] Área Diretamente Afetada (ADA)- corresponde à área que sofrerá 
a ação direta da implantação e operação do empreendimento.   
Área de Influência Direta (AID)- corresponde à área que sofrerá os 
impactos diretos de implantação e operação do empreendimento.   
Área de Influência Indireta (AII)- corresponde à área real ou 
potencialmente sujeita aos impactos indiretos da implantação e 
operação do empreendimento. [...] 

O estado de Minas Gerais por sua vez, com base no artigo 9º, inciso XIV, 

alínea "a", e no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 140 (BRASIL, 2011), 

em 24/02/2017 publicou a Deliberação Normativa COPAM nº 2134 (MINAS 

GERAIS, 2017), para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades 

cujo licenciamento ambiental será atribuição dos Municípios, apresentando os 

conceitos para área diretamente afetada (ADA) e área de influência direta 

(AID). 

Logo, orientações, conceitos, e metodologias estabelecidas por parte de 

órgãos ambientais competentes, em relação às áreas de influências para 

determinadas atividades ou empreendimentos, podem diminuir a 

subjetividade e facilitar uma demarcação mais justa, bem como facilitar as 

análises dos impactos ambientais a serem identificados.  

Por outro lado, a dificuldade não é apenas limitar o alcance da área de 

influência, de forma geográfica, mas também identificar qual seria o tempo 

ideal para avaliar os efeitos dos impactos junto ao meio ambiente, existindo 

uma problemática em conceituar e classificar as áreas de influência não 

apenas na escala espacial, mas também temporal. 

A dificuldade enfrentada na elaboração dos estudos e relatórios, ao 

trabalhar sobre as áreas de influência, não se restringe apenas na ausência de 

uma nomenclatura e conceitos para identificar qual seria a área de influência, 

mas também como identificá-la e quais metodologias deverão ser usadas para 

melhor apurar os impactos ambientais. 

3 As áreas de influência e os aspectos técnicos e metodológicos  

                                              
4 [...] Art. 2º Para fins desta Deliberação Normativa, adotam-se as seguintes definições:  
I - área diretamente afetada (ADA): área onde ocorrerão as intervenções do empreendimento;  
II - área de influência direta (AID): área sujeita aos impactos ambientais diretos da implantação 
e operação da atividade e empreendimento; [...] 
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Apesar da ausência de uma definição específica sobre o que seriam 

áreas de influência ambiental, estas são consideradas como sendo áreas 

identificadas através dos estudos e relatórios de impacto ambiental, que 

sofrerão influências de forma direta ou indireta, em razão do empreendimento 

a ser realizado. 

As áreas de influência devem ser analisadas através de uma análise 

criteriosa de previsibilidade, e não apenas por meios de suposições genéricas, 

tendo em vista a sua grande importância para a preservação ambiental do 

local que receberá o empreendimento. Assim, deverá ser realizado um estudo 

adequado e responsável, uma vez que, será com base neste que serão 

implantadas medidas ou programas mitigatórios e/ou compensadoras do 

impacto ambiental. 

Não se pode assim, ignorar a consequência econômica para o 

empreendimento, ao delimitar qual será a área de influência, pois esta pode 

influenciar diretamente o custo do empreendimento, isso porque uma área de 

influência com menor extensão poderá acarretar um custo mais baixo, em 

razão de medidas ambientais a serem tomadas. Noutro lado, uma área de 

influência maior poderá demandar um custo mais alto, devido aos custos 

ambientais, o que não é interessante ao empreendedor. 

Mas como não há um conceito pré-determinado sobre o que seriam 

áreas de influência, como determiná-las e delimitá-las? Quais os aspectos a 

serem usados? 

Para buscar uma delimitação é necessária a análise de vários fatores 

como: os meios físicos, biótico e socioeconômico. Ocorre que as dificuldades 

para alcançar uma área ideal são várias, e uma delas é que, na fase de estudos 

onde serão estabelecidas as áreas de influência, os prováveis impactos ainda 

não são conhecidos, há apenas uma presunção destes.  

A Resolução Conama 01/86 (BRASIL, 1986) cita em seu artigo 5ª que a 

bacia hidrográfica da região do empreendimento deverá ser considerada para 

estudo da área de influência; ou seja, há um critério mínimo para delimitação 

da área de influência, qual seja, a bacia hidrográfica da região do projeto. 
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Mas qual a definição pretendida pelo artigo ao 5º da referida Resolução 

ao utilizar bacia hidrográfica como área de alcance para identificar as áreas 

de influência ambiental? 

Garcez (1988, apud FONSECA; SANTOS, 2012, p. 149) conceitua como bacia 

hidrográfica como sendo “uma área definida e fechada topograficamente num 

ponto de curso de água, de forma que toda a vazão afluente possa ser mantida 

ou descarregada através desse ponto”. 

Assim, a bacia hidrográfica é a área onde a água é drenada para um rio 

principal e seus afluentes em decorrência das características geográficas e 

topográficas. E os limites e tamanho de uma bacia hidrográfica serão definidos 

através do relevo por onde escoa a água, uma vez que a água corre do ponto 

mais alto para o mais baixo, e este definirá para onde a água escoará. 

No entanto, no trabalho Áreas de Influência em Estudos de Impacto de 

Grandes Projetos (FONSECA; SANTOS, 2012, p. 153) foram analisados diversos 

critérios para estabelecer as áreas de influência, e verificou-se que apenas 

70% dos trabalhos consideraram a bacia hidrográfica do empreendimento 

como critério de análise para as áreas de influência, demostrando assim falhas 

nos estudos e relatórios de impacto ambiental. 

A busca de uma demarcação das áreas de influência é uma tarefa árdua, 

tendo em vista a sua grande complexidade e a ausência de normas 

procedimentais e orientadoras para tanto. Assegurar uma escala única como 

sendo a correta, e de forma absoluta, é algo de difícil percepção, ou até mesmo 

impossível aplicação, tendo em vista as particularidades de cada 

empreendimento, devendo ser analisado em cada estudo, não só as 

particularidades do empreendimento, mas o relevo do local, a zona a ser 

implantada (urbana ou rural), a população próxima a ser atingida, a cultura e 

atividade economia da região, etc. 

Ademais, a área de influência poderá sofrer alterações em suas 

fronteiras e alcances, ao longo do tempo, bem como os tipos de impactos pré-

estabelecidos pelo estudo, uma vez que não há também uma escala temporal 

pré-determinada para analisar as áreas de influência.  
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Fonseca e Santos (2012, p. 148), apresentam a problemática em delimitar 

as áreas de influência, em razão da falta de uma metodologia específica para 

aplicação de escalas:  

[...] A falta de uma metodologia específica para delimitação de áreas 
de influência está associada à questão da escala temporal e espacial, 
pois encontra-se uma dificuldade para se definir o limite da área de 
estudo e para estabelecer o tempo ideal para avaliar 
adequadamente os efeitos cumulativos de determinado 
empreendimento (CLARK, 1994). Para João (2007) ambas as questões 
de escala espacial e temporal são fundamentais em estudos 
ambientais, e que apesar de sua importância, a escala é muitas vezes 
ignorada por ser mal compreendida. João atribui dois significados 
fundamentais à escala aplicável tanto às questões espaciais quanto 
temporais, sendo a extensão da avaliação (como por exemplo, ao 
tamanho da área e ao período de tempo total estudado) e a 
quantidade de detalhes (relacionada com o nível de resolução que 
determina o menor objeto que pode ser visto no estudo). Santos 
(2004) assegura que não é possível se estabelecer uma escala correta 
e única para diagnosticar populações, ecossistemas ou paisagens, 
uma vez que cada empreendimento possui suas particularidades. A 
escolha da escala mais adequada se dá pela análise de quais os 
dados são essenciais para o estudo e quais são dispensáveis e da 
forma que esses elementos devem ser representados em um 
mapa[...] (FONSECA; SANTOS, 2012, p. 148). 

Inúmeras são as problemáticas enfrentadas ao estabelecer uma área de 

influência, seja incialmente, para estabelecer um conceito mais adequado, 

seja para identificar qual a melhor metodologia a ser adota para delimitar a 

área. Áreas de influência mal justificadas podem acarretar graves 

consequências, podendo levar a serem desconsiderados diversos impactos. A 

delimitação correta e responsável das áreas de influência pelo empreendedor 

é fator primordial para a minimização dos impactos ambientais.  

Considerações finais  

A delimitação das áreas de influência no empreendimento é uma das 

questões mais complexas na elaboração do EIA e RIMA, uma vez que não há 

uma regra pré-estabelecida, existindo ainda discussões em torno dos 

conceitos, aspectos, metodologia, e até mesmo sobre a legalidade do próprio 

estudo prévio.  

O artigo 225, inciso IV do parágrafo 1º da Constituição Federal 

(BRASIL,1988), estabelece a necessidade de um estudo prévio dos impactos 
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ambientais para aqueles empreendimentos que sejam potencialmente 

degradadores ao meio ambiente; e de forma urbana verificou-se ainda a 

promulgação da Lei 10.257 (BRASIL, 2001), conhecida como Estatuto as Cidade, 

que dispõe sobre diretrizes gerias de ocupação urbana, e impactos ambientais 

em áreas urbanas. 

Dessa forma, demonstrou-se a importância das áreas de influências, 

pois nelas estão as áreas afetadas pelo empreendimento, sendo determinadas 

junto dos estudos ambientais, todavia, inexiste uma regra conceitual, há 

apenas indicação genérica das áreas de influência, nos termos da Resolução 

do Conama 01/86 (BRASIL, 1986). 

Muitas são as discussões, ou melhor, dizendo, poucas são as discussões 

sobre as áreas de influência, e muitas são as dúvidas e críticas sobre estas, e 

qual o melhor método a ser utilizado para delimitar referidas áreas, diante da 

ausência de normas especificas para tanto.  

Assim, mesmo que não haja um conceito e uma metodologia para a 

delimitação das áreas de influência, verificou-se que na grande maioria dos 

estudos, estas áreas são classificadas como Área Diretamente Afetada (ADA); 

Área de Influência Direta (AID); Área de Influência Indireta (AID); e que muito 

dos órgãos competentes, a fim de buscar uma maior segurança nos estudos 

de impactos ambientas, apresentam diretrizes para melhor facilitar a 

delimitação das áreas de influência e, assim, alcançar um resultado mais justo 

e honesto quanto aos impactos ambientais em decorrência do 

empreendimento a ser instalado. 

As áreas de influência devem ser analisadas de forma criteriosa e 

honesta, tendo em vista a grande importância para identificação das 

consequências e alcances dos impactos ambientais em decorrência do 

empreendimento, bem como dos valores gastos nestes.  

A resolução CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986), no artigo 5º, ao tratar sobre 

área de influência, estabelece a bacia hidrográfica do empreendimento a ser 

instalado como forma de identificação dessas áreas, porém verificou-se que 

não são todos os estudos que utilizam como base as bacias hidrográficas da 

região do empreendimento. Porém, a bacia hidrográfica não pode ser o único 
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aspecto relevante nos estudos ambientas para delimitação das áreas de 

influência, aspectos econômicos, sociais e culturais, por exemplo, não estão 

necessariamente ligados a bacia hidrografia, e deverão ser considerados. 

Não há dúvida que a complexidade em torno da delimitação das áreas 

de influência é algo gigante, gerando uma grande insegurança sobre o tema, 

principalmente em decorrência da ausência de noções básicas e claras sobre 

o tema. 

Todavia, não se pode atribuir apenas a alguns aspectos ou 

metodologias como sendo absolutos, porque para a delimitação das áreas de 

influência se faz necessária análise subjetiva de cada empreendimento, como: 

área a ser ocupada, vegetação, relevo, e até mesmo a cultura da região.  

Com efeito, verificamos que as áreas de influência carecem de uma 

norma regulamentadora, apresentando conceitos e classificações, para que 

haja uma maior segurança na elaboração dos estudos ambientais e 

identificação dos impactos ambientais. No entanto, deve-se apresentar 

normas abertas, cujos órgãos competentes possam de forma mais especifica 

regulamentar como deverão ser analisadas as áreas de influência, ajudando 

não só na elaboração dos estudos, mas também na fiscalização destes.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Senado Federal, Brasília: 05 out. 1988. 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 17 jul. 2001. 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 02 set. 1981. 

BRASIL. Resolução Conama nº 01, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre 
critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impactos ambientais. 
Brasília: Diário Oficial da União, 17 fev. 1986. 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

44 
 

BRASIL. 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.  Brasília: Diário Oficial da União, 22 dez. 1997. 

BRASIL. Resolução Conama nº 305, de 12 de junho de 2002. Dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto no Meio Ambiente de atividades e empreendimentos com 
Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados. Brasília: Diário 
Oficial da União, 04 jul. 2002. 

SOUZA, Júlio César de; SANTOS, Ariel Augusto Pinheiro dos. Considerações 
sobre a construção e implementação das usinas hidrelétricas no Brasil: 
mecanismos de prevenção de impacto e qualificação dos danos ambientais. 
In: XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI BRASÍLIA – DF, 26., 2017, 
Brasília. Anais... Florianópolis: Conpedi, 2017. p. 107 - 125. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/roj0xn13/926htz81/u77Z8mP03v5F
RZ4B.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018. 

FONSECA, Willian; BITAR, Omar Yazbek. Critérios para delimitação de áreas de 
influência em estudos de impacto ambiental. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO, 1., 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação 
Brasileira de Avaliação de Impacto, 2012. p. 1110 - 1123. Disponível em: 
<http://avaliacaodeimpacto.org.br/portfolio/congresso-cbai-2012/>. Acesso 
em: 29 nov. 2017. 

MENIN, Fernanda Asseff. Proposta de delimitação de áreas de influência em 
estudos de impacto ambiental de rodovias: estudo de caso da rodovia dos 
tamoios/sp.  2017. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) - 
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/150061/menin_fa_me
_rcla.pdf?sequence=5>>. Acesso em: 29 nov. 2017. 

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa Copam nº 213, de 22 de fevereiro de 
2017. Regulamenta o disposto no art. 9º, inciso XIV, alínea “a” e no art. 18, § 2º 
da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para 
estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo 
licenciamento ambiental será atribuição dos Municípios. Belo Horizonte, 2017. 
Disponível em: 
<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=43778>. Acesso em: 
29 nov. 2017. 

PENA, Rodolfo Alves. O que é bacia hidrográfica? Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-bacia-
hidrografica.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018. 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

45 
 

REIS, João Emilio de Assis. O papel dos estudos de impacto de vizinhança na 
construção da função da cidade. Veredas do direito: direito ambiental e 
desenvolvimento sustentável, Belo Horizonte, v. 8, n. 15, dez. 2011. Disponível 
em: 
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/76/1
67>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. Ed. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

SANTOS, Eugênia Moreira; FONSECA, Alberto. Áreas de influência em estudos 
de impacto de grandes projetos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO, 3., 2016, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: Abai, 2016. p. 146 - 
153. Disponível em: <http://avaliacaodeimpacto.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/AnaisCBAI16.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

 

 

 

 

 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

46 
 

 

UMA ABORDAGEM SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MINERODUTO DA 
MANABI S.A (ATUAL MLOG), EM MINAS GERAIS 

An approach on the environmental licensing of the Manabi S.A pipeline (now 
MLog), in Minas Gerais 

Vinicius Papatella Padovani1 

Resumo: trata-se de adaptação do Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Colegiado de Ciências Socioambientais da UFMG, em 2016, ao 
formato de artigo, para abordar o licenciamento ambiental do complexo cava-
duto-porto da Manabi S.A (atual MLog) na Bacia Hidrográfica do Rio Santo 
Antônio. Argumenta-se que o Termo Preliminar de Compromisso e 
Responsabilidade Socioambiental, uma espécie de TAC firmado em 2012 entre 
uma subsidiária da empresa e o Ministério Público Estadual, priorizou o uso 
de instrumentos extrajudiciais anteriores à regular apreciação dos estudos 
pelo órgão ambiental e sem a participação da população. A concepção e 
assinatura do Termo revelam a possível cultura institucional do MPMG atrelada 
à lógica da resolução de conflitos ambientais disseminada pelo Banco Mundial 
que difunde ser estratégico resolvê-los pelo consenso. Após a assinatura do 
documento, que, além de algumas cartilhas, livros e programas de capacitação 
local, resultou um laudo técnico que atesta a inviabilidade ambiental do 
empreendimento, por mais que isso não tendo sido suficiente para obstar a 
concessão da primeira das três licenças em novembro de 2014, interessa-nos 
contribuir com uma análise acerca dos limites da resolução negociada de 
conflitos ambientais minerários, lógica esta nitidamente fundada nos 
paradigmas da adequação e da governança ambiental. 
 
Palavras-chave: licenciamento ambiental; mineração; TAC; conflitos 
ambientais; consenso. 
 
Abstract: this is a re-reading of the Course Conclusion Paper presented to the 
UFMG's Socio-Environmental Sciences Board in 2016, which deals with the 
environmental licensing of Manabi S.A (now MLog) in the Santo Antônio River 
Basin. It is argued that the Preliminary Term of Commitment and Socio-
Environmental Responsibility, a kind of TAC signed in 2012 between a 
subsidiary company and the Public Prosecution Service of Minas Gerais, 
prioritized the use of extrajudicial instruments prior to regular review of 
studies by the environmental body, and without the participation of the 
population. The concept and signature of the Term reveal the possible 

                                              
1 Advogado. Pós-graduado em Direito Ambiental (UNA). Bacharel em Ciências Socioambientais 
(UFMG). Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (UFMG). 
Pesquisador-colaborador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA-UFMG). E-
mail: sapcipo@gmail.com. 
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institutional culture linked to the logic of the resolution of environmental 
conflicts disseminated by the World Bank, which spreads it out to be strategic 
to resolve them by consensus. After signing the Term, which, in addition to 
some booklets, books and local training programs, resulted in a technical 
report that attests to the environmental unfeasibility of the enterprise, 
although this was not enough to prevent the concession of the first of the three 
licenses in November of 2014. We are interested in contributing to the analysis 
of the limits of the negotiated resolution of environmental conflicts, a logic 
that is clearly based on the paradigms of environmental governance and 
adequacy. 
 

Key-words: environmental licensing; mining; TAC; environmental conflicts; 
consensus. 

Introdução 

Ai estão os enganos administrativos, a truculência do regime, a 
natureza dos mecanismos com que se manipulava o povo com a 
promessa traiçoeira, cheia de consequência econômicas funestas, do 
progresso material”.  A carteira do meu tio, de Joaquim Manoel de 
Macedo (1855). 

A força ideológica adotada no século XXI pela velha cultura sul-

americana de ver a si própria como possuidora de enormes riquezas naturais 

e que devem ser intensamente aproveitadas, pauta o modelo econômico 

adotado em Minas Gerais. É o que Gudynas (2013, p. 65) denomina por 

neoextrativismo e Milanez e Santos (2013) por uma reconfiguração do 

extrativismo: 

[...] conceito cunhado para definir um conjunto de estratégias de 
desenvolvimento ancoradas em um grupo de setores econômicos 
que removem um grande volume de recursos naturais para 
comercialização após nenhum ou quase nenhum processamento 
(MILANEZ; SANTOS, 2013, p. 121). 

Modelo este que pautado pelos paradigmas da Adequação e da 

Governança Ambiental (ZHOURI, 2008, p. 97-108), tem forte presença de capital 

internacional na implantação das obras de infraestrutura e energia, exercendo 

grande influência nas políticas de Estado e de Governos, via Poderes Executivo 

e Legislativo, no Sistema de Justiça, nas decisões judiciais, na construção de 

jurisprudências e na conformação de um senso comum que naturaliza a 

relação entre mineração, água, ambiente e conflito, que, ao fim e ao cabo, 
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contribui para a gradual e secular transformação dos belos horizontes de 

serras, águas e gerais de Minas em meros horizontes de mina, sem alma sequer 

para contemplação. 

O debate ambiental corrente tem se equacionado por um senso comum 

que, além de reforçar a separação entre cultura e natureza, costuma reduzir a 

questão à ordem econômica, associada sempre ao risco e escassez de recursos 

em matéria e energia. Não se consideram as esferas política, institucional nem 

a desigualdade social que vigora nas condições de acesso aos recursos 

naturais e territórios em permanentes disputas por usos alternativos e para 

fins distintos (FASE; ETERN; IPPUR; 2012). 

Até agosto de 2015, quatro sistemas de cava-mineroduto-porto estavam 

em operação no estado. A opção por mecanismos de transporte de minério 

com capacidade de otimizar distâncias por baixos custos operacionais são 

fatores decisivos para a plena lucratividade dos projetos, intentando “colocar 

o produto certo, no tempo certa e na posição desejada, criando a maior 

contribuição possível para a firma” (BALLOU, 2001).  

Em Mariana/MG são três dutos ligando a mina da Alegria até o Porto de 

Ubú/ES, operados pela Vale/Samarco/BHP. O quarto mineroduto liga a mina 

do Sapo em Conceição do Mato Dentro/MG, região da Serra do Espinhaço, até 

São João da Barra/RJ, e é operado pela Anglo American. No mês de junho de 

2015, o Programa Cidade e Alteridade da UFMG apresentou o Relatório 

Impactos sociais, econômicos, ambientais e de trabalho degradante em 

Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas/MG e indicou 

que o município que quase duplicou sua população em cinco anos possui uma 

delegacia, dois escrivães e quatro investigadores para administrar os conflitos 

e apurar os crimes em outras cinco cidades vizinhas, além de resolver questões 

do trânsito e da identificação das pessoas. O empreendimento da empresa 

Anglo American tem sido objeto de contestações e denúncias sobre impactos 

ambientais e violações de direitos humanos antes mesmo da regular obtenção 

das licenças ambientais. A região concentra um grande número de conflitos 
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decorrentes da implantação do Projeto Minas-Rio2. Outros dois minerodutos 

estão previstos: em Congonhas, a Ferrous Resources do Brasil tem projeto de 

mineroduto até o Porto Presidente Kennedy/RJ. Em virtude da resistência 

local, a empresa ainda está utilizando o ramal ferroviário. Ao norte do Estado, 

no município de Grão Mogol, a Sulamericana de Metais está licenciando um 

mineroduto que vai até um Porto no Sul da Bahia.  

Dentre essas e outras regiões de Minas Gerais que concentram 

megaempreendimentos da mineração, tal como o município de Paracatu, no 

Noroeste, interessa-nos aquele previsto na Serra do Espinhaço3 e Bacia do Rio 

Santo Antônio: o projeto da Manabi S.A, que diante seu novo plano de negócios 

(VALOR, 2015), estabeleceu uma fusão com a corporação britânica Asgaard, 

especializada em logística e navegação. Desta operação surgiu a MLog, 

responsável pela operação de terminais portuários, soluções logísticas e 

manutenção do plano de investimentos das subsidiárias Morro do Piar 

Minerias S.A e da Morro Escuro S.A. (RIBEIRO; BORGES, 2016). 

 

Figura 1. Complexos minerários em operação ou em licenciamento  

em MG, RJ, ES e BA (RIBEIRO, 2017, p. 80)  

 

 

                                              
2 É possível acessar a ficha deste caso no sítio eletrônico do Mapa dos Conflitos Ambientais 
(GESTA, [s.d.]). 
3 Foi considerada Reserva da Biosfera pela UNESCO em 2005. 
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A extração mineral do projeto da Manabi está prevista para se 

desenvolver em duas fases sequenciais totalizando 20 anos de operação 

(GEONATURE, 2012, Volume VIII, p. 81) em região de relevante complexidade 

altitudinal, geomorfológica, climática e vegetacional. As porções mais elevadas 

da Bacia do Rio Santo Antônio, onde se localizarão as cavas (em Morro do Pilar 

e Santa Maria do Itabira), estão em uma zona de transição entre Campos 

Rupestres e Mata Atlântica, consideradas prioritárias para a conservação de 

acordo com o Atlas da Biodiversidade do Estado (DRUMMOND et al., 2005) e 

onde residem comunidades rurais como as de Carioca, Chácara, Lavrinha e 

Facadinho, todas inseridas nas Áreas de Influência do empreendimento 

(GESTA, 2015).  

Além disso, o alto rio Santo Antônio é considerado área de extrema 

importância biológica (grau máximo de prioridade) para conservação, 

conforme a Avaliação e Ações prioritárias para conservação da biodiversidade 

da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Considerando o Zoneamento Ecológico e 

Econômico de Minas Gerais (ZEE), trata-se de uma região de alta 

vulnerabilidade natural e com baixa capacidade de recuperação, o que diminui 

o efeito, quando não inviabiliza medidas mitigadoras, merecendo especial 

atenção quando da análise de pedidos de licenciamento ambiental, sobretudo 

para extração mineral. O ZEE busca cruzar variáveis que indicam 

vulnerabilidades e potencialidades de cada região, as quais, ao serem 

fundidas, possibilitam conhecer peculiaridades de um dado local. Neste 

sentido, a alta vulnerabilidade ambiental para a região significará a 

incapacidade de a unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após sofrer 

impactos decorrentes de atividades antrópicas. 

Desse modo, as referências teóricas que permearam a presente análise 

compartilham do entendimento de que os conflitos ambientais apresentam 

grande potencial de politização, porque acionam a dimensão territorial do 

desenvolvimento e exprimem as contradições do agenciamento espacial das 

atividades econômicas, notadamente no que respeita aos sentidos 

politicamente atribuídos aos espaços não mercantis dos bens de uso comum. 

Ao fazer esse registro, Henri Acselrad se refere a política no sentido de 
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Ranciére, “sendo a atividade que põe em discussão a divisão da sociedade e a 

ação coletiva destinada à superação das desigualdades” (VIEGAS; PINTO; 

GARZON, 2014, p. 08). 

Talvez por isso o conflito ambiental é visto recorrentemente como algo 

que perturba a ordem social, gerador de tumultos e violências, devendo ser 

caso-a-caso, prévia e consensualmente resolvidos, como é o caso da 

Manabi/MLog. Entretanto, esse tipo conflito tem se mostrado mais uma das 

formas de interação social com grande potencial político, tema ao qual alguns 

núcleos de pesquisa têm dedicado esforços com vistas a descolonização do 

saber e a superação das desigualdades socioambientais. 

1 Desenvolvimento 

Belo Horizonte, julho de 2014. Na portaria do Ministério Público de Minas 

Gerais (MPMG), encontro com moradores, pesquisadores, produtores rurais, 

atingidos por mineração e lideranças da Bacia do Rio Santo Antônio que 

solicitaram reunião com o coordenador do Núcleo de Resolução de Conflitos 

Ambientais (NUCAM) para discutir o licenciamento ambiental do projeto da 

Manabi S.A., que, em dezembro de 2012, teve assinado uma espécie de Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) no bojo dos autos do Inquérito Civil nº MPMG 

0175.12.000053-44.  

Trata-se de um Complexo Minerário que pretende atravessar 19 

municípios mineiros e 4 capixabas para extração de ferro por lavras a céu 

aberto, somando 511km de dutos e estruturas assessorias que vão desde as 

cavas em Minas Gerais até um porto no litoral do Espírito Santo para 

estocagem e exportação de “um dos melhores concentrados de minério de 

ferro do mundo, o pallet feed de qualidade Premium” (MANABI, Relatório Anual 

de Sustentabilidade 2011/2012, p. 06). 

Episodicamente, no mesmo dia da assinatura do Termo, foi publicada a 

Resolução n° 106 da Procuradoria Geral de Justiça que dispõe sobre a criação 

                                              
4 O IC da Manabi foi instaurado com vistas a necessidade de estudos mais aprofundados no 
tocante à prevenção, mitigação e compensação dos impactos previstos no EIA/RIMA. 
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do NUCAM/MPMG com o objetivo de facilitar a busca pelo consenso e 

compatibilidade da proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento 

econômico do estado (MPMG, 2013); articular e orientar a atuação da 

instituição na mediação e negociação de conflitos ambientais complexos; 

analisar estudos ambientais e pareceres técnicos apresentados em processos 

de licenciamento ambiental; e ampliar as condições de acesso à Justiça a partir 

da reafirmação e difusão de uma cultura preventiva e resolutiva dos conflitos 

que envolvam empreendimentos ou atividades de significativo impacto 

ambiental por meio de instrumentos extrajudiciais, como o compromisso de 

ajustamento de conduta e a recomendação. 

Os presentes na reunião com o MPMG estavam ali em função dos 

acontecimentos que vivenciaram no âmbito do prematuro licenciamento da 

atividade que, naquela época, estava prestes a ter o pedido de Licença Prévia 

pautado pela segunda vez no órgão ambiental estadual para análise e votação 

(85ª RE URC Jequitinhonha, em 18/09/14), vez que um pedido de vistas por oito 

conselheiros não levou o item para julgamento na sessão de 21/07/14. Durante 

a reunião, uma representante do Movimento pelas Serras e Águas de Minas 

disse ao Promotor que estávamos ali “para buscar informações e discutir 

estratégias, e não para construir consensos” para o projeto da Manabi. Após 

ponderações de uma moradora do município de Ferros que recebeu 

negociadores da empresa em sua casa e passou a reunir documentos e 

informações que fundamentaram denúncia apresentada a Procuradoria 

Federal de Defesa do Cidadão do Ministério Público Federal5, o Promotor 

apresentou estratégias de atuação da entidade para a pasta ambiental e 

explanou sobre as dificuldades de sua atuação no caso e afirmou: “O caso 

Manabi é emblemático porque carrega todos os componentes [...] a briga nem 

começou […] o empreendimento é uma política de Estado”. Dentre essas e 

outras posições demarcadas pelo Promotor e Coordenador do NUCAM, 

                                              
5 Em junho/2014 o MPF instaurou Procedimento Preparatório nº 1.22.000.001453/2014-44, com 
base em representação que denunciou o modus operandi de agentes negociadores de terras 
para a empresa constituir servidão de passagem do mineroduto sem que as famílias tivessem 
acesso efetivo às informações fundamentais do projeto e dos impactos específicos. 
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algumas chamaram atenção por revelarem a referência a propostas realizadas 

fora do lugar para alteração no formato de estruturas do projeto: 

“[…] O empreendedor nos recebeu quando nem havia protocolizado 
o EIA […] Foi instaurado um Inquérito Civil. […] Foi feito um laudo com 
diversas omissões e incogruências do EIA [...] Levou a 
complementações dos Estudos […] O Termo Preliminar foi para 
robustar a análise do Socioeconômico […] um mínimo viável. […] O 
MP nunca levantou tantos dados de um empreendimento como no 
caso Manabi” (Anotações próprias realizadas na reunião de 
12/08/2014). 

Sabe-se que iniciar a elaboração de um estudo ambiental com a 

finalidade de tornar possível um empreendimento, obra ou atividade significa 

corromper no nascedouro seu objetivo, isto é, um vício de origem. Licenciar 

uma atividade é uma tarefa que demanda tempo e trabalho bem planejados.  

Todas as estruturas principais e secundárias integrantes de um 

empreendimento do porte da MLog (antiga Manabi) devem ter a viabilidade de 

sua instalação avaliada e atestada na fase de Licença Prévia, mediante a 

análise dos estudos ambientais apresentados pelo empreendedor ao órgão 

ambiental competente. Também por isso, o Licenciamento Ambiental é 

considerado como um campo de disputas materiais, simbólicas, discursivas, 

argumentativas, técnicas e material, pois se tratam também de projetos de 

sociedade em disputa, configurando-se como o locus da adequação e da 

governança na política ambiental estadual. A partir dessas premissas é que a 

forma preliminar e o conteúdo do Termo Preliminar de Compromisso e 

Responsabilidade Socioambiental (TPCRSA) celebrado no curso de um 

procedimento prematuro da MLog podem revelar efeitos esperados e 

inesperados pelo MPMG. 

Por se tratar de um empreendimento transfronteiriço o licenciamento 

em questão está fragmentado: as duas lavras à céu aberto e estruturas 

assessórias foram previstas para as cidades de Morro do Pilar e Santa Maria 

do Itabira, sendo apreciadas pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente de Minas 

Gerais (SISEMA - PA COPAM 02402/2012/001/2012). Ao Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente (IBAMA), sediado em Brasília, compete licenciar o sistema de 

dutos, porto e estruturas assessórias para escoamento da polpa de minério, 

que será impulsionada por grande volume de água a ser captada nos afluentes 
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do Rio Santo Antônio, afluente do Rio Doce (PA IBAMA 02001.000088/2012-27).  

Conforme analisado por Ribeiro (2017, p. 78), o arranjo corporativo da Manabi 

S.A. foi idealizado de forma a melhor satisfazer as demandas solicitadas pelos 

órgãos licenciadores, em um modelo de gestão empresarial no qual 

prevaleceu a utilização de determinados padrões corporativos, como a criação 

de pessoas jurídicas com mandatos operacionais específicos instaladas em 

cidades-chave (p. 85). A boa doutrina tem indicado que se o licenciamento for 

parcelado (e não conjunto), perderá o sentido da real dimensão da obra ou 

projeto: 

Licenciar por partes pode representar uma metodologia ineficiente, 
imprecisa, desfiguradora da realidade, e até imoral: analisando-se o 
projeto em fatias isoladas, e não na sua totalidade ambiental, social 
e econômica, podendo ficar ocultas as falhas e os danos potenciais, 
não se podendo saber se as soluções parciais propostas serão 
realmente aceitáveis (MACHADO, 2007, p. 285). 

Em virtude dos arranjos institucionais no MPMG, após a Cooperação 

Internacional firmada com o Banco Mundial, em junho de 2009 (PGJ, 2010), a 

instituição pública com legitimidade para defender as garantias 

constitucionais passou a perseguir a “‘resolução negociada de conflitos 

ambientais’ para ‘promover o desenvolvimento sustentável’, que passou a 

legitimar uma busca pacífica para a instalação de grandes empreendimentos 

no estado” (PRATES, 2014, p.12), o que sugere um deslocamento de sentido 

(ZHOURI, VALENCIO, 2014, p. 9-20) com possível transformação de sujeitos em 

coisas e de direitos em interesses; portanto, negociáveis no campo e no tempo 

do mercado. Dirigindo-se para alguns dos presentes na reunião, o Promotor e 

coordenador do NUCAM lembrou que “o convênio firmado com o Banco 

Mundial não teve participação […], quem assinou não tinha capilaridade com 

o meio ambiente […], o Convênio foi cumprido e extinto em janeiro de 2012” 

(Anotações próprias feitas durante a reunião em 12/08/2014). 

Foi na esteira desse Convênio que em 06/12/12 o MPMG assinou o Termo 

Preliminar de Compromisso e Responsabilidade Socioambiental (TPCRSA) com 

a Manabi S.A (atual MLog), sem que houvesse consulta, informação ou debate 

junto à comunidade e grupos já mobilizados nas discussões sobre a possível 

chegada de um grande empreendimento de mineração de ferro com 
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mineroduto naquela região. Ressalva-se que o caráter preliminar de acordos 

e ajustamentos é admitido pela doutrina e não foge à natureza jurídica do TAC, 

previsto no artigo 5º, §6º, da Lei da Ação Civil Pública. Mas, neste caso, o 

TPCRSA que o Promotor fez referência no sentido de “robustar a análise do 

Socioeconômico” constante nos estudos apresentados ao órgão ambiental 

estadual, em 29/03/2012, pela empresa, decorrem consequências de interesse 

prático e acadêmico. 

Um estudo da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU, 

2004) indicou que para o período de 1998 a 2004, 54% dos Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC) já eram na seara ambiental. No entanto, em 

Minas, chama atenção a frequência na qual o MP vem assinando termos de 

ajustamento de conduta (e suas variações semânticas) no âmbito de 

Licenciamentos Ambientais sem a participação efetiva da população 

diretamente interessada e, muitas vezes, fora do lugar. 

Tendo em vista a abrangência das prerrogativas do MPMG e o campo 

fecundo de possibilidades aberto pelos novos instrumentos judiciais e 

extrajudiciais criados por um conjunto de legislações, a instituição vem 

redefinindo seu papel de função essencial à Justiça e na defesa da ordem 

jurídica perante o Sistema de Justiça, em uma sociedade marcada por conflitos 

sociais e ambientais que adquirem cada vez mais o caráter de conflitos 

jurídicos (SILVA, 2001, p. 128-129). 

Ao optar por métodos que buscam o consenso em conflitos ambientais, 

vide assinatura do TPCRSA com a Manabi/MLog, o MPMG pode, ao contrário do 

ordenamento constitucional, ter obstruído as vias de acesso à justiça e ao 

Judiciário. Isto porque buscou compatibilizar o desenvolvimento social e 

econômico com o uso saudável e sustentável dos recursos naturais, com a 

ocupação racional do espaço urbano, assim como preservar, conservar e 

promover o acervo cultural (MPMG, 2012a, p. 36), sem a participação da 

população diretamente interessada e já articulada para debater o assunto. 

Nos últimos anos o Poder Executivo Estadual assinou com empresas do 

setor mineral Protocolos de Intenção que somam mais de 10 bilhões em 

investimentos. Quais os efeitos territoriais, ambientais e sociais desses 
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acordos? Em 26/03/2013 foi assinado um Protocolo entre o então Governador 

Alberto Pinto Coelho e a Manabi, representada no ato pelo fundador e então 

diretor presidente da empresa Ricardo Antunes, que também foi idealizador e 

sócio da MMX de Eike Batista em Conceição do Mato Dentro. O levantamento 

de parte das intenções acordadas indica que os investimentos na região do 

Médio Espinhaço concentram-se nos municípios de Alvorada de Minas, 

Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Serro (Plano Regional Estratégico 

em torno de Grandes Projetos Minerários no Médio Espinhaço, Governo de 

Minas Gerais, 2012). Por certo, esses investimentos afetarão de forma 

considerável as dinâmicas rurais e urbanas, a conformação das instituições 

públicas, a posição dos sujeitos e organizações sociais na reivindicação de 

direitos, bem como a elaboração dos Estudos Ambientais, o andamento e a 

criação de políticas públicas ou normas específicas, quando necessário. 

Quanto a este último aspecto, já convém mencionar o 16º Considerando do 

TPCRSA:  

Considerando que a avaliação individual de projetos é feita sem levar 
em conta boa parte dos impactos cumulativos ou sinérgicos, ou 
alguns dos mais importantes impactos indiretos, cuja mitigação 
requer ação governamental coordenada ou mesmo novas leis e 
instituições. (TPCRSA-MPMG, 2012b, p. 153-154)  

A justificativa dada pelo coordenador da parceria entre MPMG e Banco 

Mundial, na área ambiental, foi no sentido de priorizar a postura moderna da 

instituição na adoção de métodos alternativos para a solução de Conflitos 

(PGJ, 2010). Como consequência, o MPMG produziu um documento chamado 

“Planejamento Estratégico: Gestão com Resultados 2010-2023” que se 

apresenta como uma importante técnica administrativa que auxiliará no 

alcance da eficiência e na utilização dos recursos, eficácia dos objetivos 

propostos e efetividade das medidas implementadas (MPMG, 2010). 

Dentre os mecanismos extrajudiciais previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro, destaca-se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Resultado de 

um período da história republicana do país marcado pela “confluência 

perversa” (DAGNINO, 2004, p. 95-110) entre dois projetos distintos: 
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(...) de um lado, a ativação de um Estado formalmente democrático, 
marcado pelo reconhecimento de novos direitos aos cidadãos, que 
exige a ampliação do acesso à justiça e implica em um maior número 
de demandas ao Judiciário, e de outro, de discursos e propostas 
neoliberalizantes de modernização e racionalização do Estado, 
principalmente no que se refere à busca pela superação de formas 
burocráticas de se administrá-lo (VIEGAS, PINTO; GARZON, 2014, p. 
246). 

A natureza jurídica do TAC – e também do TPCRSA – revela-se 

conflituosa. Para uns é um ato jurídico unilateral. Para outros, uma figura 

peculiar de transação. Ou ainda, um negócio jurídico produto de manifestação 

bilateral de vontades (VIEGAS; PINTO; GARZON, 2014, p. 124-125). Certo é que se 

trata de um instrumento extrajudicial previsto no ordenamento jurídico com a 

essência de um negócio jurídico que abriga na morosidade do Judiciário, a 

recorrente justificativa pela sua adoção no campo ambiental. No caso de 

instrumentos extrajudiciais tal como o TPRCSA celebrado com a Manabi, ao 

contrário do apregoado por seus propositores e operadores, estes não seriam 

formas de solução de conflitos, mas sim formas de tratamento dos mesmos 

(VIEGAS; PINTO; GARZON, 2014). Essa posição tem como base a perspectiva de 

Paul Little (2001, p. 107-122): 

A resolução destes conflitos é uma tarefa difícil devido à sua 
complexidade e à profundidade das divergências. Para resolver um 
conflito de forma definitiva, as múltiplas causas que deram origem a 
ele teriam de ser eliminadas e as divergências existentes entre as 
partes solucionadas pacífica, voluntária e consensualmente. Além do 
mais, os processos de degradação do mundo natural necessitariam 
de ser cessados para que a solução fosse social e ambiental. Esses 
requerimentos, embora possíveis de se conseguir, raras vezes 
acontecem na prática. Portanto, é mais realista falar em tratamento 
dos conflitos socioambientais em que de sua resolução (2001, p. 119). 

Diante disso, percebeu-se que o campo jurídico-ambiental acionado 

pelo TPCRSA pertence a um espaço de relações sociais estruturado 

hierarquicamente e marcado por um jogo entre atores sociais e políticos que 

disputam a legitimidade de pressupostos que têm o poder de conferir a um 

determinado tema, a sua especificidade como espaço social (BOURDIEU, 1989). 

Devido a normatividade em linhas gerais sobre TAC formuladas pelo legislador, 

o campo de interpretação deste instrumento recai, por vezes, na disputa 

semântica pelo sentido da lei. 
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A flexibilidade ensejada pelo legislador possibilita então que cada 
órgão legitimado à propositura do TAC faça suas escolhas no sentido 
de selecionar os interesses legítimos a serem protegidos, bem como 
que escolha as pretensões (ou exigências) consideradas como as 
mais adequadas e eficientes para a satisfação dos interesses 
transindividuais. Isto resulta, na prática, numa ampla variedade de 
formas de aplicação desse instrumento, pois tais legitimados fazem 
suas escolhas de interesses e pretensões de acordo com suas 
interpretações da legislação e/ou de acordo com suas filiações a 
uma ou outra corrente doutrinária, bem como de acordo com sua 
posição política assumida diante do conflito (VIEGAS; PINTO; GARZON, 
2014, p. 131). 

O TAC configura-se como um instrumento extrajudicial caudatário do 

espírito da crítica de certos empreendedores institucionais a todo o tipo de 

burocracia, rigidez e formalismos. No caso da questão ambiental, o legislador 

conferiu aos órgãos públicos legitimados a flexibilidade para que tratem os 

conflitos ambientais através da possibilidade do uso de meios alternativos aos 

tradicionais considerados mais rígidos e formais. Esta flexibilidade permite 

que cada agente do órgão legitimado à sua propositura delineie o modo como 

concebe as categorias conflito, atingido, impacto, participação, cooperação 

dentre outras, e também como operacionalizará os TAC e Acordos conforme as 

políticas de Estado e de Governos, possibilitando assim, que cada órgão faça 

sua escolha no sentido de selecionar os interesses a serem protegidos pelos 

acordos, bem como que escolha as pretensões consideradas como as mais 

adequadas e eficientes (VIEGAS; PINTO; GARZON, 2014, p. 246).  

Assim é que a depender da posição dos sujeitos, se mais próxima ou 

mais distante do campo do poder, o discurso será apresentado com roupagens 

distintas. A hipótese aventada neste trabalho é de que, por um lado, o TPCRSA 

ajudou a limpar os caminhos sociais, ambientais e institucionais para a Manabi 

(atual MLog) nos territórios de seu interesse, servindo como um “spray de 

fumaça” que diluiu as responsabilidades legais do empreendedor frente a um 

prematuro, disputado e atropelado Licenciamento Ambiental. 

Por outro lado, ao fim e ao cabo, dentre os Objetos do TPCRSA, resultou 

a obrigação da empresa custear uma Avaliação Ambiental Integrada realizada 

por equipe multidisciplinar indicada pelo MPMG que identifique os impactos 

cumulativos, sinérgicos e os indiretos do projeto, e que se posiciona pela 

inviabilidade ambiental do projeto. Mesmo que o Laudo do Instituto Prístino 
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(2013) não tenha sido suficiente para influir na convicção de Conselheiros e 

Conselheiras da URC Jequitinhonha quando da votação da LP, fica para a 

sociedade, para o SISEMA e para os grupos interessados, que a concessão de 

LP pode não respeitar aspectos técnicos ambientais, sociais e ambientais, 

apenas políticos e econômicos (PAPATELLA, 2016, p. 40). 

Convêm destacar que o TPCRSA foi assinado entre duas partes com total 

ausência de representantes das populações urbanas, rurais, quilombolas e 

indígenas a serem atingidas, além de tantas outras pessoas e organizações já 

articuladas na discussão sobre a possível chegada do empreendimento 

minerário com mineroduto e estruturas acessórias. Essas pessoas e 

organizações alijadas da discussão sobre o Termo vinham participando 

ativamente das mobilizações para as Audiências Públicas e outros fóruns de 

debate do projeto desde o início de 2011. Tanto foram ignoradas desse 

processo que no dia 15/01/2013 (pouco mais de um mês da celebração do 

Termo) a ONG 4 Cantos do Mundo oficiou o MPMG a fim de conhecer o seu teor. 

Por meio do presente documento, encaminhamos extrato da revista 
DE FATO ON LINE, de 10/12/2012, intitulada Manabi pede 
licenciamento para construir mineroduto. As informações 
repassadas na matéria confirmam nosso entendimento e denúncia 
apresentada durante a Audiência Pública de 22/10/2012, em Morro 
do Pilar, já encaminhada a V. Exas. e à Supram Leste, de que há uma 
tentativa  clara da Manabi S.A de realizar um grande complexo 
minerário na região do Morro do Pilar e Santa Maria do Itabira, que 
demanda inclusive um mineroduto, através de um licenciamento 
fragmentado [...] Aproveitamos a oportunidade para solicitar cópia 
do termo preliminar de compromisso e responsabilidade 
socioambiental referente ao projeto, celebrado recentemente entre 
MPMG e a Manabi S.A, conforme divulgado em 19/12/2012 no site do 
MPMG, porque queremos conhecer o seu teor (4 Cantos, Of. 
15/01/2013). 

A fundamentação inaugural do TPCRSA traz vinte Considerandos. O 

primeiro deles reconhece a intenção da compromissária Manabi de implantar 

o Complexo Minerário classificado como classe 6, grande porte e grande 

potencial poluidor. Nos cinco Considerandos seguintes, o Termo registra 

detalhes do projeto de empreendimento que tem vida útil de 20 anos e 

destina-se a atender o mercado externo com minério de ferro, “integrando um 

complexo mínero-exportador composto por empreendimentos associados 

que serão objeto de projetos específicos” (TPCRSA, 2012b, p. 149-150). Chamam 
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atenção o 7º e o 13º Considerando que reconhecem (antes da análise pelo 

órgão ambiental competente) que de acordo com o EIA/RIMA apresentado, os 

efeitos serão: 

Considerando que, de acordo com o EIA/RIMA apresentado, na ADA, 
ocorrerá mudança objetiva do uso e ocupação do solo preexistente 
– no caso a zona rural de Morro do Pilar, que passará a ser destinada 
preponderantemente para a atividade minerária. Uma vez que os 
elementos constituintes, atributos, processos físicos, bióticos e 
antrópicos serão suprimidos ou modificados diretamente pelo 
empreendimento, esta área é comum a todos os meios [...] criação de 
expectativas favoráveis, intranquilidade e insegurança da população; 
aumento do conhecimento técnico-científico sobre a região; 
aumento da demanda por bens e serviços, comprometimento de 
bens constituintes do patrimônio arqueológico nacional; aumento 
dos preços dos produtos e serviços; alteração no quadro social e 
político existente; incremento nos níveis de emprego e renda; 
conflitos de convivência entre população local e migrantes; 
dinamização da economia; especulação e aumento do valor das 
terras e benfeitorias; interferência em equipamento de interesse 
histórico e turístico, comprometimento do patrimônio natural e de 
atrativos naturais consolidados; deslocamento compulsório da 
população e alteração na relações de vizinhança; comprometimento 
das atividades econômicas na ADA; incremento de receitas públicas 
nas fases de implantação e operação; redução da receita pública 
após a desativação do empreendimento; aumento da incidência de 
doenças infecciosas; aumento dos acidentes por animais 
peçonhentos e venenosos; aumento das toxi-infecções de origem 
alimentar, aumento da demanda por moradia; aumento da demanda 
por serviços públicos, melhoria dos produtos e serviços para o setor 
turístico, aumento da demanda por espaços e equipamentos de 
lazer; comprometimento das condições de acessibilidade na zona 
rural e a atrativos naturais, alteração da paisagem; redução dos 
postos de trabalho e diminuição da renda após a desativação do 
empreendimento, aumento da oferta de serviços de 
telecomunicação; pacto social para o desenvolvimento local 
(TPCRSA, 2012, p. 152-153). 

Por estes dois itens, a fundamentação inaugural do Termo impõe a 

política do fato consumado, isto é, a certeza de que o empreendimento iria se 

tornar realidade antes mesmo do regular licenciamento ambiental e da 

pronúncia pelo órgão ambiental competente quanto à inviabilidade ou 

viabilidade ambiental do projeto apresentado. Subjacente a isso, também 

existe essa certeza se o caso fosse parar no Judiciário. Mas neste caso, se as 

partes tivessem interesse de abrir um precedente ou assegurar grande 

publicidade a uma decisão, respeitada doutrina recomenda um processo que 

promova elevada recorribilidade necessária para criação de precedentes em 

Tribunal e que seja pouco sigilosa, o que é improvável que ocorra com o 
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TPCRSA. Este Termo também estabeleceu exigências a serem cumpridas pelas 

compromissárias. Algumas delas condicionadas ao procedimento e ao tempo 

do Licenciamento Ambiental (que não é presidido pelo MPMG), destacando-se: 

A análise dos estudos já apresentados ao órgão ambiental; a 
capacitação de mão de obra local para inserção desses 
trabalhadores no empreendimento; bem como o custeio de equipe 
técnica multidisciplinar para acompanhamento de diversas medidas 
de controle ambiental a serem impostas no curso do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento (TPCRSA; 2012b, II). 

Relatórios Técnicos do GESTA/UFMG dão conta que, segundo moradores 

da região, a capacitação profissional se deu no âmbito dos cursos de culinária 

e cabeleireiro. Outros objetos do TPCRSA são Cartilhas contendo informações 

sobre o projeto e seus principais impactos sociais e ambientais, bem como 

materiais de Educação Ambiental a serem distribuídos para população nas 

praças, escolas e locais de grande circulação de pessoas.  

Outra obrigação (a 13ª) refere-se à confecção e distribuição, em 18 

meses da assinatura do Termo, de “3.000 exemplares de obra com no mínimo 

200 páginas ilustradas sobre a pré-história e a história de Morro do Pilar” 

(TPCRSA, 2012, p. 163).  Assim foi que a Manabi S.A publicou o livro Morro do 

Pilar: História, costumes e tradições, com 200 folhas e a tiragem indicada 

acima6. Outra obrigação do TPCRSA recai no dever do empreendedor realizar 

estudos técnicos que orientem a elaboração de Carta Arqueológica para 

delimitação de áreas de interesse arqueológico, estabelecer graus de proteção 

e propor mecanismos de preservação e gestão em Morro do Pilar/MG, no prazo 

de 12 meses da assinatura do Termo, isto é, até 06/12/13 (MPMG, 2012b, p. 163).  

Neste mesmo sentido ficou determinado que a compromissária realizasse 

estudos complementares ao Diagnóstico Arqueológico com conteúdo mínimo 

sobre alguns sítios específicos, levantamento descritivo de fontes 

documentais primárias e secundárias, revisão de trabalhos, elaboração de 

proposta para delimitação dos sítios mencionados, bem como realização de 

estudos de impacto sobre o Patrimônio Cultural Imaterial na região. Estas 

cláusulas corroboram com a ideia de que são as grandes empresas de 

                                              
6 Publicação oriunda de Termo de Acordo entre MPMG e Manabi S.A (I.C. nº 0175.12.000053-4) 
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mineração que detém boa parte da informação e dos bancos de dados 

ambientais. No entanto, não foi objetivo deste trabalho analisar os efeitos de 

uma política de salvaguarda do patrimônio cultural fora do lugar e a reboque 

de Acordos e Termos questionáveis do ponto de vista da equidade. 

Via TPCRSA e suas cláusulas, estabeleceu-se um contraponto no jogo de 

correlação de formas e forças, na disputa pela legitimidade dos discursos e 

das ações no campo ambiental e jurídico. Cabe a reflexão segundo a qual 

estabelecer cláusulas intimamente relacionadas ao tempo do licenciamento 

ambiental, isto é, fora do domínio do MPMG, amarrando obrigações do Termo 

às condicionantes e fases da Licença de Instalação, passando a disputar a 

competência para licenciar o empreendimento, acabou higienizando e 

adequando normas aos projetos, concorrendo com o Estado no papel de 

agente licenciador.  

Ao analisar o conjunto de cláusulas do TPCRSA e temporalizá-las com o 

Licenciamento Ambiental presidido pelos órgãos ambientais competentes 

(SISEMA e IBAMA), de onde advieram Recomendações e Ações Judiciais7 

ajuizadas visando questionar o licenciamento ambiental da Manabi, fica 

evidente que o MPMG teve sua interlocução com a Manabi redimensionada, 

visto que, posteriormente, a empresa recusou-se a celebrar novo acordo.  

Em certa altura do procedimento, o mesmo MPMG questionou 

administrativa e judicialmente o órgão ambiental por ter concedido outorga 

hídrica para a Manabi, pretendendo anular judicialmente atos administrativos 

após quase 2 anos da assinatura do TPCRSA por ele mesmo proposto. É no seio 

dessas disputas e tensões do campo ambiental e jurídico que, no dia 

15/06/2016, a Prefeita Municipal de Morro do Pilar declarou que o 

empreendimento não mais estava em conformidade com as leis e 

regulamentos administrativos do Município, revogando a Declaração de 

Conformidade anteriormente concedida, e bastante questionada pela 

sociedade. 

                                              
7 Recomendação Conjunta PJCMD/CIMOS nº 01/2014, de 21/7/2014; TRF1 Processo nº 0059234-
54.2014.4.01.0000 (processo originário nº 71643-11.2014.4.01.3800 de 17/9/2014). 
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Em entrevista para a Revista Ecológico, de agosto/2013, o então 

Coordenador Geral das Promotorias de Justiça das Bacias Hidrográficas e do 

NUCAM/MPMG, que nos recebeu na reunião citada na introdução, destacou 

que “nosso grande objetivo é atuar antes da licença prévia, de forma a colocar 

as questões mais importantes ainda no início do processo [...] Ninguém aqui 

quer ser contrário ao empreendimento A, B ou C” (CARVALHO, 2013, p. 18-20). 

Estaria o MPMG, ainda que inadvertidamente, criando condições prévias e fora 

do lugar, ou seja, outros caminhos para a obtenção das licenças por parte do 

empreendedor? 

É de conhecimento público que o SISEMA vem sofrendo limitações 

instrumentais e de pessoal, além de dirigentes do alto escalão como alvo de 

investigações criminais (MovSAM, 2014). Técnicos do órgão ambiental estadual 

já denunciaram, em carta pública, a ingerência do setor produtivo e a carência 

de equipamentos básicos como GPS, máquina fotográfica, computadores, má 

remuneração, entre outros fatores de precarização do trabalho do agente 

ambiental. O sucateamento das instituições ambientais e o trânsito de sujeitos 

entre estas e as funções diretivas de empresas do setor eletro-intensivo e 

extrativo são apenas alguns dos ingredientes do gradual processo de 

desmanche do Sistema Ambiental em Minas Gerais e da consolidação de um 

Estado de Direito Ambiental de aparência, vez que não só o SISEMA tem sido 

conivente com a transferência de recomendações e exigências prévias para 

etapas posteriores à emissão da LP; mas também concedido licenças 

ambientais com expressivo número de condicionantes, muitas vezes não 

cumpridas na fase adequada do licenciamento e que são postergadas para a 

fase revalidação da licença de operação. Isso agrava a insegurança jurídica e 

afronta ainda mais os princípios do Estado Democrático de Direito que passam 

a ser operados pelo interesse e pelo tempo do mercado (dinâmico, de 

acumulação e pautado na escassez). Quanto à estrutura dos dutos e o Porto 

do Complexo Minerário da Manabi, em 04/05/15, a Coordenação de Portos, 

Aeroportos e Hidrovias do IBAMA emitiu parecer referente ao empreendimento 

“Porto Norte Capixaba e Mineroduto Morro do Pilar/MG–Linhares/ES”, dizendo 

que, 
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além de um impeditivo de ordem legal para o mineroduto em razão 
do cancelamento da certidão de conformidade de uso e ocupação do 
solo por parte da Prefeitura de Capitão Andrade/MG e de questões 
relacionadas as comunidades pomeranas que devem ser avaliadas, a 
avaliação das alternativas locacionais para o terminal portuário 
foram realizadas de forma insatisfatória devido à apresentação de 
critérios não tão claros e à seleção de três alternativas localizadas 
na mesma área ambientalmente sensível no litoral norte do Espírito 
Santo (PAR 02.001.001585/2015-95 COPAH/IBAMA, de 04/05/15; p.103). 

Logicamente, se o local previsto para a(s) cava(s) orienta(m) o trajeto do 

mineroduto até o porto, qualquer alteração na localização do porto implica, 

necessariamente, em alterações no traçado do mineroduto. Isso exigiria nova 

contratação para elaboração de novos estudos, a realização de novas 

audiências públicas, a obtenção das anuências municipais e autorizações 

necessárias ao trâmite do licenciamento ambiental do empreendimento, em 

nível estadual e federal. Chama atenção o fato de o MPMG ter dado como 

inexorável este empreendimento, tendo neutralizado as Associações locais em 

decorrência da celebração do TCPRSA, e de no decorrer do mesmo 

licenciamento, buscar amparo no Poder Judiciário. Em que medida esse curto-

circuito no tempo do licenciamento afetou direitos indisponíveis 

constitucionalmente garantidos e atestadamente ameaçados nos territórios 

de interesse da Manabi (atual MLog), segundo relatórios técnicos de vistorias 

feitas pelo Instituto Prístino, pela Fundação Cultural Palmares, pelo 

GESTA/UFMG e pelo Ministério Público Federal? 

Diante da imprevisibilidade e pouca familiaridade do judiciário frente 

às questões socioambientais, e, sobretudo em virtude da experiência 

acumulada pelo MPMG no caso do Projeto Minas-Rio, parece que a instituição 

compreende a judicialização como um risco, na medida em que um fracasso 

perante o Judiciário impossibilitaria outra atuação do órgão. Como lidar com 

esse dilema no Sistema de Justiça quando pessoas e comunidades rurais estão 

diante de graves e notórias ameaças e situações de violação de direitos?   

Considerações finais 

Se as premissas deste trabalho forem verdadeiras, a celebração do 

TCPRSA pode ter modulado uma aparente legalidade no projeto e no 
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licenciamento da Manabi, permitindo uma atuação, por parte da empresa, 

despreocupada com formalismos e aspectos legais atinentes ao regular 

processo de licenciamento. 

Como dito, um dos ‘produtos’ do TPCRSA foi o Laudo do Instituto Prístino 

que aponta a inviabilidade ambiental do projeto. Como documento público, 

pode ser utilizado pela sociedade e pelo MPMG quando a MLog retomar sua 

dinâmica nos territórios. 

O TPCRSA ainda serviu aos empreendedores como um aval institucional 

de aparência democrática que abriu caminhos para alianças político-

institucionais locais até a obtenção da Licença Prévia em 06/11/2014, durante 

a histórica 88ª Reunião Extraordinária da URC Jequitinhonha. A LP foi 

concedida com 42 condicionantes com validade até novembro de 2018. Mas em 

10/05/2018 a Câmara de Atividades Minerárias (CMI/COPAM) deferiu, sem 

unanimidade, a prorrogação da LP por um ano, até novembro de 2019. O 

empreendedor alegou que em 2015 o setor passou por cenário crítico de 

redução de preço no minério de ferro nos mercados internacionais, somado à 

crise política e econômica vivida pelo País nos últimos anos, acabou gerando 

redesenho societário. Outro ponto está relacionado aos problemas 

enfrentados junto ao município de Morro do Pilar que revogou a declaração 

de conformidade que resultou na suspensão dos efeitos do certificado de LP 

n°125/2014, que no dia 07/02/2017 teve o reestabelecimento dos efeitos da LP 

por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.  

Do ponto de vista pragmático, mesmo sem a primeira das licenças 

ambientais (a LP), mas com o TPCRSA assinado, o empreendedor passou a ter, 

desde dezembro/2012 (por quase dois anos) uma espécie de “carimbo” para 

prosseguir com suas estratégias de compra de terras e apropriação de lugares 

para desenvolver um projeto e que sequer havia sido analisado nos órgãos e 

instâncias competentes. Denúncias dessas transações (também chamadas de 

negócios jurídicos) registram vícios e ilegalidades, traços de espoliação, 

cooptações, além da fragmentação de famílias tradicionalmente ligadas ao 

trabalho e à solidariedade rural.  
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 Se considerados os impactos cumulativos e sinérgicos sobre os 

ambientes e que decorrem dos fluxos migratórios sobre a infraestrutura e 

serviços da região, o Médio Espinhaço figura como novo front da expansão 

minerária, caracterizando-se também como zona de sacrifício que é alvo da 

insegurança administradas e do descaso planejado que favorecem a 

incorporação burocrática, e, portanto, institucional, de processos duradouros 

que, no caso das espoliações decorrentes das negociações antecipadas e 

desproporcionais das terras, gera profundo sofrimento social nas pessoas e 

comunidades já afetadas/atingidas/impactadas em seus territórios e modos 

de vida (PAPATELLA, 2016). 

Desse modo, o TPCRSA desvirtuou as esferas pública e legal, 

institucionalizou, quando não, paralisou, a luta jurídica pela defesa de direitos 

de comunidades que passaram a ter em seus territórios embates entre 

práticas espaciais distintas, e operou contra o tempo (social) das pessoas dos 

lugares a serem impactadas, contra o tempo da natureza, do rio e da recarga, 

em favor do tempo do mercado e das bolsas de valores, no tempo da 

especulação, do giro e da acumulação sob a justificativa do fato consumado e 

da “política de Estado”, e também de Governos. Serviu como um mecanismo 

de contenção da politização popular e do enfrentamento crítico que se 

formava em 2011/2012, alterando substancialmente a posição social dos 

sujeitos interessados em conhecer e participar efetivamente das discussões 

sobre a possível chegada de um grande projeto de desenvolvimento ligado à 

exploração e ao transporte de minério de ferro em região. 

Diante desse contexto, permanecem as dúvidas sobre os reais ganhos 

com os mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos ambientais. Por 

esta razão é importante acompanhar os conflitos sendo debatidos e 

solucionados em um fórum público, ao mesmo tempo em que se aciona uma 

atividade reflexiva capaz de operar as ressignificações e desconstruções 

conceituais e epistêmicas necessárias para um equilíbrio no jogo de 

correlação de forças que se estabelece em cada litígio social, político e jurídico 

localizado no Licenciamento de atividades minerárias em Minas Gerais.  
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Assim é que podem ser compreendidos os efeitos do Termo Preliminar 

de Compromisso e Responsabilidade Socioambiental no curso do prematuro 

licenciamento ambiental da MLog (antiga Manabi): um jogo de correlação de 

formas, forças e disputas pela legitimidade dos discursos e das ações no 

território permeados pelo poder. 
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ALTERNATIVAS NA CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS DE MINERAÇÃO PELO MEIO 
AMBIENTE DO TRABALHO SEGURO 

Alternatives in the construction of mining dams by the environment of safe 
work 

Beatriz Souza Costa1 
Thiago Loures Machado Moura Monteiro2 

Resumo: Este artigo analisa as alternativas mais seguras na construção das 
barragens de mineração, em prol de um meio ambiente do trabalho mais 
seguro. O objetivo geral é verificar a viabilidade de alteração legislativa 
brasileira para vedar o alteamento à montante, como ocorreu no Chile. Como 
objetivos específicos destacam-se: apresentar classificação do meio ambiente 
do trabalho, enquanto direito humano fundamental; compreender quais os 
métodos de alteamento de barragens e seus riscos envolvidos. A metodologia 
aplicada é o método dedutivo, com a técnica bibliográfica de cunho 
qualitativo.  
 
Palavras-chave: meio ambiente do trabalho; mineração; barragens; segurança; 
licenciamento. 

 

Abstract: This article examines safer alternatives in the construction of mining 
dams, in favor of a safer working environment. The general objective is to verify 
the feasibility of the Brazilian legislative amendment to stop upstream 
upheaval, as was the case in Chile. Specific objectives include: presenting the 
classification of the work environment as a fundamental human right; 
understand the methods of dam elevation and their risks involved. The applied 
methodology is by the deductive method, with the qualitative bibliographical 
technique. 

 
Keywords: work environment; mining; dams; safety; licensing. 
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Em tempos de crise, uma economia na cadeia produtiva de uma 

mineradora pode representar a esperança pela manutenção e criação de 

vários postos de trabalho. Contudo, os eventuais benefícios sociais devem ser 

analisados pela ótica ambiental, sob pena de se romper o tripé estruturante 

do desenvolvimento sustentável.  

Com o rompimento da barragem de fundão, na região de Mariana/MG, 

que representou o maior desastre ambiental brasileiro, evidenciou-se a 

necessidade de uma atenção especial para as estruturas imponentes 

denominadas barragens de mineração. Sendo que tal necessidade se faz 

diante do risco coletivo que as barragens representam para a sociedade e, em 

especial, para o meio ambiente de trabalho. 

Isto porque a possibilidade de um rompimento de uma barragem de 

mineração afeta a classe trabalhadora em várias dimensões, por exemplo: os 

trabalhadores da mineradora em contato direto com a barragem e que 

residem nas suas proximidades; os trabalhadores terceirizados que laboram 

na mineradora; e ainda meio ambiente de trabalho de terceiros, de áreas 

atingidas pelo escoamento dos rejeitos, como um agricultor que pode ter seu 

campo soterrado em lama.  

Lado outro, importante destacar a importância da mineração nos dias 

atuais, que permite, por exemplo, a confecção de inúmeros aparelhos 

hospitalares, científicos, e tecnológicos, o que permite que a população 

usufrua de uma vida mais confortável, e até mesmo prolonga a vida de 

enfermos, em alguns casos. 

Assim, o intuito da pesquisa não é criminalizar a atividade da mineração 

ou seus empresários, mas sim responder ao seguinte problema: Diante do 

risco das barragens de mineração, o que pode ser feito para tornar o meio 

ambiente de trabalho mais seguro, tendo em vista a coexistência com as 

barragens? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar as possibilidades científicas de 

se manter uma barragem com maior estabilidade, em prol de um meio 

ambiente de trabalho mais seguro. Para tanto, necessário se fazerem os 

seguintes objetivos específicos: apresentar classificação do meio ambiente do 
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trabalho, enquanto direito humano fundamental; compreender quais os riscos 

que uma barragem de rejeitos da mineração causa ao meio ambiente do 

trabalho em suas dimensões; compreender quais os métodos de alteamento 

de barragens e seus riscos envolvidos.  

Quanto à metodologia, adota-se abordagem qualitativa, pelo método 

predominante hipotético-dedutivo e técnica descritiva com pesquisa 

bibliográfica, valendo-se inclusive de direito comparado com o Chile, sobre a 

forma de lhe dar com as barragens de mineração e seus métodos de 

alteamento. 

O marco teórico utilizado compõe-se da teoria do meio ambiente como 

direito humano fundamental, de Beatriz Souza Costa, em uma visão sistêmica 

do conceito de meio ambiente, que contempla o chamado meio ambiente do 

trabalho.    

1 O conceito de meio ambiente do trabalho 

Quando se fala em meio ambiente do trabalho, seriam aplicados os 

dispositivos legais em matéria ambiental, ou apenas os referentes ao direito 

do trabalho clássico? Para responder esta pergunta, é imprescindível 

esclarecer sobre a divisão didática do meio ambiente, que chegou até a 

expressão ‘meio ambiente do trabalho’. 

Farias aponta que a maior parte da doutrina promove a divisão didática 

do meio ambiente em quatro aspectos: meio ambiente natural, meio ambiente 

artificial, meio ambiente cultural, e meio ambiente do trabalho: 

Com relação ao conceito jurídico de meio ambiente, são quatro as 
divisões feitas pela maior parte da doutrina nacional e estrangeira 
de Direito Ambiental: meio ambiente natural, meio ambiente 
artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. É 
claro que essa classificação atende a uma necessidade meramente 
metodológica, ao facilitar a identificação da atividade agressora e do 
bem ambiental diretamente degradado, porque o meio ambiente por 
essência é unitário (FARIAS, 2009, p. 6-7). 

Lado outro, José Antônio da Silva, defende que o meio ambiente só é 

dividido em três aspectos, quais sejam: natural, cultural e artificial, residindo 

o conceito de meio ambiente do trabalho, como um aspecto do meio ambiente 
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artificial, contudo o autor não considera ser o meio ambiente do trabalho, um 

campo que desmerece específica atenção: 

Merece referência em separado o meio ambiente do trabalho, como 
o local em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja 
qualidade de vida está, por isso, em íntima dependência da 
qualidade daquele ambiente. É um meio ambiente que se insere no 
artificial, mas digno de tratamento especial, tanto que a Constituição 
o menciona explicitamente no art. 200, VIII, ao estabelecer que uma 
das atribuições do Sistema Único de Saúde consiste em colaborar na 
proteção do ambiente, nele compreendido o do trabalho. O meio 
ambiente do trabalho é protegido por uma série de normas 
constitucionais e legais destinadas a garantir-lhe condições de 
salubridade e de segurança (SILVA, 2013, p. 24-25). 

Destacando que o meio ambiente em si, é indivisível e embarca todos 

os aspectos das divisões meramente didáticas propostas, como esclarece 

Fiorillo: 

Primeiramente, cumpre frisar que é unitário o conceito de meio 
ambiente, porquanto todo este é regido por inúmeros princípios, 
diretrizes e objetivos que compõem a Política Nacional do Meio 
Ambiente. Não se busca estabelecer divisões estanques, isolante, até 
mesmo porque isso seria um empecilho à aplicação da efetiva tutela 
(2004, p. 22-23). 

Fiorillo ainda pondera que o motivo de se fazer a divisão didática do 

meio ambiente é justamente para possibilitar um estudo específico de 

características do complexo conceito de meio ambiente, mas não de excluir 

um deles, ou dar prevalência a outro: 

A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõe busca 
facilitar a identificação da atividade degradante e do bem 
imediatamente agredido. Não se pode perder de vista que o direito 
ambiental tem como objeto maior tutelar a vida saudável, de modo 
que a classificação apenas identifica o aspecto do meio ambiente em 
que valores maiores foram aviltados. E com isso encontramos pelo 
menos quatro significativos aspectos: meio ambiente natural, 
artificial, cultural e do trabalho (2004, p. 22).  

Compreendendo este sentido unitário e complexo do meio ambiente, 

Costa delineia um conceito amplo e abrangente para meio ambiente como 

sendo: 

Após muita leitura e análise sobre o conceito de meio ambiente, este 
é o conceito para este trabalho: Meio ambiente é o conjunto de 
elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não 
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humanos, necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas 
espécies de forma harmônica e solidária (2016, p. 73). 

Dessa forma, considerando que meio ambiente é um só, todo arcabouço 

normativo protetivo e específico para a matéria ambiental, pode e deve ser 

aplicado ao meio ambiente do trabalho. Em um primeiro plano, é comum a 

confusão ao associar meio ambiente apenas ao conceito do meio ambiente 

natural, argumentando que caso se considere outros aspectos como o meio 

ambiente cultural e do trabalho, perderia o foco da proteção ambiental. 

Contudo, trata-se de uma confusão conceitual, pois, como já 

demonstrado, o meio ambiente natural é apenas um dos aspectos do meio 

ambiente, que como já dito é um conceito verdadeiramente unitário.  

2 Meio ambiente equilibrado como direito fundamental  

A respeito do direito ao meio ambiente ser um direito humano, Farias 

esclarece sua vital importância, justamente para a manutenção da vida em 

todas suas formas, incluindo a humana: 

A proteção jurídica ao meio ambiente é uma forma imprescindível de 
resguardar a vida e a qualidade de vida humana, devendo assim o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ser 
considerado um direito humano fundamental. Com efeito, sem um 
ecossistema equilibrado, nenhum direito humano fundamental pode 
existir, até porque a própria continuidade da vida planetária 
depende disso (2009, p. 71). 

Farias (2009, p. 119) ainda destaca que em nível internacional, desde a 

1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, na cidade 

de Estocolmo, que resultou na Declaração Universal do Meio Ambiente, já se 

garantiu o direito ao meio ambiente como um direito humano fundamental. 

Nessa esteira, partindo de uma abordagem histórica, passando pela 

conferência de Estocolmo em 1972, bem como pela Rio 92, no Rio de Janeiro, 

em 1992, a Rio + 10, em Johanesburgo, no ano de 2002, e a Rio + 20, no Rio de 

Janeiro, em 2012. Também pelas conferências mundiais climáticas, bem como 

uma análise comparativa das Constituições do Brasil, Portugal e Espanha, 

Costa indica que realmente o direito ao meio ambiente apresenta-se como um 

direito humano fundamental, merecendo enfoque especial em uma sociedade 
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de risco com ânsia cada vez maior pelo progresso, sem se preocupar com a 

degradação ambiental: 

Tal preocupação lança o meio ambiente como direito fundamental 
de terceira geração, mas não simplesmente emblemático. Constata-
se que a evolução social e tecnológica impulsiona os novos direitos, 
principalmente quando se verifica que o homem, em sua ânsia 
desenfreada de desenvolvimento e consumo, começa por exaurir a 
natureza ou causar efeitos colaterais indesejados (COSTA, 2016, p. 
161). 

Sampaio destaca que analisar a titularidade dos direitos é um caminho 

adequado para verificar sua natureza de direito fundamental, como as 

questões ambientais, e o fato das mesmas não reconhecerem fronteiras, tendo 

a humanidade como titular deste direito fundamental à sua existência: 

A titularidade de direitos fundamentais por grupos sociais não 
personalizados, pela coletividade ou mesmo pela humanidade 
inteira, está na literatura jurídica, de modo cada vez mais recorrente. 
Todos revelam a necessidade de reconhecer as peculiaridades de 
grupos sociais ou humanos particularmente oprimidos, a exemplo de 
minorias étnicas, religiosa e raciais, ou de interesses que perpassam 
fronteiras de etnias e nacionalidades, como o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, os recursos naturais, os testemunhos 
históricos, as produções do espírito e da cultura, os resultados dos 
avanços científicos, o genoma humano e outros bens comuns da 
humanidade, no processo de desenvolvimento dos direitos 
fundamentais (SAMPAIO, 2013, p. 640-641). 

Nesse sentido, a titularidade do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ser ‘todos’, pela literalidade do art. 225, Costa reconhece na 

Constituição de 1988 um marco ao reconhecimento do meio ambiente como 

um direito humano fundamental: 

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um 
direito fundamental, porque qualquer interpretação contrária não 
encontrará amparo. A própria Constituição Federal, em seu art. 225, 
enuncia que “todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado”. Portanto, fala de ‘todos’ e de cada ‘um’. Sendo assim, o 
indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (COSTA, 2016, p. 81).  

Sobre ser ou não um direito fundamental, cabe registrar que o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não está presente no rol de 

direitos fundamentais do art. 5º da Constituição Federal, mas isto não exclui a 

possibilidade de enquadrá-lo como tal, como explica Thomé: 
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Não se pode olvidar que os direitos fundamentais não se restringem 
àqueles previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. Admite-se a 
existência de direitos fundamentais não previstos no Título II (Dos 
direitos e garantias fundamentais), como, por exemplo, a 
anterioridade eleitoral (art. 16), a irretroatividade da lei tributária 
(art. 150, III, “a”) e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (art. 225) (2014, p. 123). 

Especificamente sobre meio ambiente do trabalho, Rossit destaca a 

necessidade de reconhecer o mesmo como um direito humano: 

Deve-se ter em mente que o direito ao meio ambiente de trabalho 
sadio constitui-se em um direito humano, pois diz respeito ao direito 
à vida e a à integridade física das pessoas, observando-se que não 
apenas os inadequados meios de organização da produção podem 
acarretar lesões à saúde, como também incorretos sistemas de 
produção podem trazer acidentes graves não só para os 
trabalhadores como para a população em geral (2001, p. 117-118). 

O reconhecimento do meio ambiente do trabalho pode parecer algo 

singelo, contudo traz enorme impacto jurídico, como nas normas 

internacionais ratificadas, pois uma convenção da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) que versar sobre direito humano pode se incorporar ao 

ordenamento jurídico brasileiro em nível de supralegalidade, ou seja, inferior 

a Constituição, mas acima das demais leis infraconstitucionais. 

3 Barragens de rejeito de mineração 

As barragens têm sido a forma mais comum para contenção de rejeitos 

na mineração brasileira. Todavia, uma preocupação também deve ser 

constante que é a informação da localização de cada uma delas e que a 

comunidade próxima saiba o que fazer em caso de acidentes. Por exemplo, no 

estado de Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) 

inventariou cerca de 731 barragens de rejeito de mineração e a maioria está 

localizada nas bacias do rio São Francisco e Rio Doce (COSTA; SAMPAIO, 2017, 

p. 78). Desse modo, a informação se mostra como “[...] um pilar fundamental 

nessa engenharia” (COSTA; SAMPAIO, 2017, p. 79). 

   Mas deve-se saber o que significa, tecnicamente, uma barragem de 

contenção. Para definição conceitual do que seriam barragens, Toledo, Ribeiro 

e Thomé apontam o seguinte conceito: “Estas barragens representam, então, 
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uma categoria especializada desse tipo de estrutura de contenção de material, 

dotada de porte distinto e funcionamento próprio em comparação com as 

barragens hidrelétricas e de controle de fluxo hídrico. [...]” (TOLEDO; RIBEIRO; 

THOMÉ, 2016, p. 15).  Justamente sobre a conceituação de barragem de rejeitos 

da atividade minerária, considerando suas peculiaridades, Maturano esclarece 

que: 

Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para 
armazenar resíduos de mineração, os quais são definidos como a 
fração estéril produzida pelo beneficiamento de minérios, em um 
processo mecânico e/ou químico que divide o mineral bruto em 
concentrado e rejeito. O rejeito é um material que não possui maior 
valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve ser 
devidamente armazenado (2012, p. 22). 

Uma vez traçado o conceito elementar das barragens, para a análise de 

como torná-las mais seguras, se faz necessário compreender os métodos de 

alteamento das barragens, que passa a ser abordado. 

3.1 Métodos de alteamento de barragens 

Método de alteamento de barragem significa método para aumentar a 

altura de uma barragem, permitindo o acúmulo maior de rejeitos. Explicam 

Toledo, Ribeiro e Thomé que o alteamento permite o prolongamento da vida 

útil da barragem e, consequentemente, a viabilidade econômica da extração 

mineral: 

O alongamento da vida útil das barragens de rejeitos constitui 
prática recorrente entre as mineradoras. A barragem inicial é, muitas 
vezes, subdimensionada pelo empreendedor, que assim mobiliza 
menos capital no momento da implantação do projeto. São 
realizados, então, alteamentos sucessivos dessas barragens, 
aumentando sua capacidade de estocagem de rejeitos. Vale destacar 
ainda, que os custos de alteamentos são bem inferiores aos 
estimados para a construção de novas barragens (TOLEDO; RIBEIRO; 
TOMHÉ, 2016, p. 110).  

 O estudo da área de engenharia em matéria de alteamento não se 

limita a conseguir uma estrutura para comportar estes novos andares de 

rejeitos, mas sim engloba um acompanhamento constante, como explica Ávila: 
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[...] Esses projetos se tornam possíveis com a ampliação contínua do 
conhecimento e controle dos aspectos de segurança, tais como 
melhor compreensão do comportamento dos materiais, novos 
desenvolvimentos na ciência de mecânica do solo, introdução de 
equipamentos cada vez mais robustos para movimentação de terras 
(2012, p. 13). 

O autor ainda aponta que na maioria dos casos de ruptura de barragem, 

o que acontece é aplicação inadequada dos métodos conhecidos pela 

engenharia, como falhas no projeto e durante o monitoramento das barragens 

(ÁVILA, 2012, p. 12). No mesmo sentido, Toledo, Ribeiro e Thomé defendem que 

o acompanhamento rigoroso das estruturas se faz necessário: 

A segurança dessas estruturas deve ser efetivamente assegurada por 
intermédio de acompanhamento rigoroso na construção e operação, 
além de inspeções diárias, observando-se, dentre outras 
ocorrências, as geometrias, as movimentações, os focos de erosão e 
a drenagem. Além disso, o comportamento previsto em projeto 
também deve ser objeto de monitoramento. O registro dessas 
inspeções constitui, desse modo, medida imprescindível para 
subsidiar as medidas de prevenção cabíveis (TOLEDO; RIBEIRO; 
TOMHÉ, 2016, p. 111). 

Uma vez compreendido que alteamento significa aumentar a altura das 

barragens, com acompanhamento constante das mesmas, o que é um fator 

relevante na manutenção da estabilidade das barragens, na sequência, segue 

a abordagem de cada um dos tipos de alteamento: à montante, à jusante e de 

linha de centro.  

3.1.1 Método à montante 

O método de alteamento à montante significa a construção de um 

aterro hidráulico feito com o próprio rejeito bombeado, em diques que 

geralmente são construídos com o próprio rejeito escavado (MATURANO, 2012, 

p. 24). Em outras palavras, os diques para a elevação da altura da barragem 

são dispostos como em uma escada, voltada na direção interna da barragem, 

e construídos sobre os próprios rejeitos, que constituem a fundação do 

alteamento à montante.  

Assim, as principais vantagens do alteamento à montante são o menor 

gasto, a agilidade na sua construção e o melhor aproveitamento da área. As 

principais desvantagens são o maior risco de ruptura, seja pela qualidade do 
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material utilizado, seja por abalos sísmicos, e a dificuldade de se ter um 

sistema de drenagem eficiente (MATURANO, 2012, p. 22).  

Logo, a maior desvantagem do método à montante é a baixa na 

segurança, intensificada pelo atual contexto, no qual a sociedade relembrou a 

força e dimensão dos impactos de uma ruptura de barragem (TOLEDO, 

RIBEIRO, THOMÉ, 2016). 

A próxima técnica de alteamento abordada é chamada de alteamento à 

jusante, e em contraponto com o método à montante, representa a forma 

considerada mais segura de alteamento. 

3.1.2 Método à jusante 

O método de alteamento à jusante possui independência estrutural da 

disposição dos rejeitos, sendo construído geralmente sobre o dique inicial, 

com materiais próprios para sua fundação, e ainda são dispostos para fora da 

barragem, para evitar que a sua estabilidade dependa da resistência dos 

rejeitos ali contidos. Nesse sentido, explica Maturano: 

Neste processo construtivo, cada alteamento é estruturalmente 
independente da disposição do rejeito, melhorando assim a 
estabilidade da estrutura. Todo o alteamento da barragem pode ser 
construído com o mesmo material do dique de partida, assim como 
os sistemas de drenagem internos podem ser também instalados 
durante o alteamento, permitindo um melhor controle da superfície 
freática (2012, p. 31). 

Dentre as vantagens do método à jusante, destaca-se a probabilidade 

reduzida de uma ruptura interna, bem como um melhor sistema freático para 

absorção da água, pois este modelo exige um sistema de drenagem feito entre 

a estrutura dos diques, e não entre os rejeitos propriamente ditos (MATURANO, 

2012, p. 20). Já dentre as desvantagens destacam-se o custo elevado, o tempo 

maior para sua construção e o menor aproveitamento da área disponível 

(MATURANO, 2012, p. 21).   

Esse alteamento também pode usar o próprio rejeito compactado, mas 

é mais comum a estrutura com materiais independentes, no método à jusante, 

até pela logística da quantidade de rejeito necessário para formar de modo 
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autônomo os diques, no posicionamento que são feitos em sentido jusante, 

ou seja, para fora na barragem (MATURANO, 2012, p. 23). 

Importante ressaltar que esse método é o mais recomendado para 

áreas com intensidade de abalos sísmicos, tendo em vista a menor 

probabilidade de rupturas internas da barragem (TOLEDO; RIBEIRO; THOMÉ, 

2016, p. 73). 

O outro método de alteamento é conhecido como método da linha de 

centro, que passa a ser explicado em sequência. 

3.1.3 Método de linha de centro 

O método de alteamento da linha de centro representa um meio termo 

entre os métodos à montante e à jusante, pois na base do alteamento tem uma 

parte fundada nos rejeitos e outra parte nos próprios diques. 

A ideia desse método é de promover um custo intermediário entre os 

dois métodos já apresentados e uma estabilidade maior do que pelo método 

à montante.  

Dentre as vantagens dessa modalidade, destaca-se a economia de 

espaço físico, em relação ao método à jusante, a necessidade de menor 

quantidade de material para os diques e uma drenagem interna mais eficiente, 

em comparação ao método à montante (MATURANO, 2012, p. 24). 

Já dentre as desvantagens do alteamento da linha de centro, destaca-

se na verdade não ser tão seguro, estável e com um sistema de drenagem tão 

eficiente, quando comparado ao método à jusante (MATURANO, 2012, p. 24). 

Sobre a economia dos métodos à montante e da linha de centro, Ávila 

ressalta a importância de um sistema de drenagem eficiente, como no método 

à jusante: 

Os métodos de alteamento por montante e pela linha de centro têm 
vantagens econômicas, pois apresentam redução do custo de 
implantação e têm o custo de construção e custo operacional 
distribuído no tempo. Entretanto, tem na água dos poros do rejeito e 
do reservatório, o principal elemento instabilizador (ÁVILA, 2012, p. 
23). 
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O elemento instabilizador citado acima é um fator que prejudica a 

estabilidade e compromete a segurança das barragens, tornando as mesmas 

mais suscetíveis a rupturas.  Uma vez conhecidos os métodos de alteamentos, 

passa-se para a análise da solução encontrada pelo Chile, valendo-se do 

direito comparado. 

4 Alteamentos de barragens no Chile 

No Chile, país com grande sismicidade, ou seja, constantes abalos 

sísmicos e terremotos, houve uma mudança de marco na legislação de 

barragens, após um terremoto romper várias barragens em 1965, como explica 

Ávila: 

Assim, na década de 50, muitos dos princípios fundamentais de 
geotecnia já eram compreendidos e aplicados em barragens de 
contenção de rejeitos. Em 1965, um terremoto causou rompimento de 
muitas barragens no Chile, recebendo considerável atenção e 
tornou-se um fator chave na pesquisa sobre as causas da ruptura 
(2012, p. 13). 

Cinco anos depois do referido terremoto, por meio do Decreto Supremo 

nº 86/1970, foi proibido o método de alteamento à montante das barragens 

de rejeito no Chile. Tal proibição ficou estabelecida no artigo 28 do referido 

decreto, que dispõe que apenas se permite duas formas de alteamento, a de 

construcción aguas afuera, nome dado ao alteamento à jusante, em razão da 

dinâmica da água pela forma geométrica do alteamento, e sua capacidade de 

drenagem, e o sistema mixto, que é o intermediário no Brasil, conhecido como 

alteamento da linha de centro (CHILE, 2017).  

Atualmente o Decreto Supremo nº 86/1970 encontra-se revogado por 

Decreto de 2007, mas a proibição do alteamento à montante persiste no 

ordenamento jurídico chileno, sendo inclusive utilizada como argumento no 

ano de 2016, pelo Ministério Público Federal brasileiro, por meio da 

Recomendação nº 60 de 2016, que propôs ao Departamento Nacional de 

Produção Mineral- DNPM, a vedação de novos alteamentos à montante: “[...] 

CONSIDERANDO que os grandes acidentes havidos com perdas de vidas no 

Brasil nos últimos anos, desde 1987, envolveram este tipo de método de 
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barragem a montante, cuja construção é proibida em alguns países, como no 

Chile; [...]” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2016, p. 6).  

No Brasil, até o caso do rompimento da barragem de Fundão, 

consubstanciando o maior desastre ambiental nacional, e ainda de 

consequências transnacionais, haja vista que a lama da barragem se espalhou 

pelo mar, não havia proibição expressa ao método de alteamento à montante. 

Já em 02 de Maio de 2016, com o advento do Decreto estadual no 46.993, 

o governo do Estado de Minas Gerais instituiu a Auditoria Técnica 

Extraordinária de Segurança de Barragem, prevendo em seu art. 7º que ficam 

suspensas a emissão de orientação básica e a formalização de processos de 

licenciamento ambiental de novas barragens pelo sistema de alteamento à 

montante, até que o COPAN delibere critérios específicos para tanto (MINAS 

GERAIS, 2017).   

Assim, analisando o direito comparado entre Brasil e Chile, nota-se que 

em ambos os casos, a proibição da forma menos segura de se fazer o 

alteamento de uma barragem só foi incorporada ao ordenamento jurídico 

após a população sentir as consequências de uma ruptura de barragem e, por 

consequência, os riscos de se administrar barragens com menor grau de 

estabilidade. No caso do Brasil, ainda não é uma proibição permanente e nem 

mesmo válida em todo território nacional. 

De fato, o Brasil não possui registros de grandes e frequentes abalos 

sísmicos, como no Chile, e o alteamento à montante se mostra absolutamente 

não recomendado para áreas com constantes eventos sísmicos (TOLEDO; 

RIBEIRO; THOMÉ, 2016, p. 72). 

Todavia, há de ser levada em consideração a possibilidade científica dos 

chamados abalos sísmicos induzidos, que são impulsionados por obras ou 

atividade de grande impacto no relevo e no meio ambiente, como é o caso da 

mineração. 

Resta evidente que a discussão sobre a proibição ou não do método de 

alteamento a montante é algo que merece uma discussão especial, sob o 

prisma do meio ambiente do trabalho. Contudo, para a proteção plena do 

ambiental laboral, há de se registrar que o alteamento à jusante tem menor 
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probabilidade de ruptura, mais ainda sim pode se romper sem o 

monitoramento adequado. 

A Constituição Federal determina que é um direito social a redução 

constante dos riscos inerentes ao trabalho, dessa feita, considerando o direito 

ao meio ambiente equilibrado, um direito humano fundamental (COSTA, 2016, 

p. 113), se mostra razoável que a Administração Pública exija o método mais 

seguro de alteamento, que é o método à jusante.  

Garantindo, assim, o zelo pela máxima segurança dos trabalhadores 

brasileiros, em busca de um meio ambiente de trabalho cada vez mais seguro. 

Todavia, uma vez comprovada pela mineradora a impossibilidade 

técnica/financeira do referido método, entende-se que seria possível, 

excepcionalmente, autorizar o método intermediário, de linha de centro. 

Todavia, o alteamento à montante, que representa o maior risco de ruptura, 

deve ser proibido, como medida de tutela a um direito humano fundamental, 

que é o meio ambiente em todas suas dimensões, incluindo o meio ambiente 

do trabalho. 

Considerações finais  

Pela pesquisa realizada evidencia-se que a tutela do meio ambiente do 

trabalho precisa ser tratada de forma diferenciada, frente ao fato de a divisão 

do conceito de meio ambiente em meio ambiente natural, artificial, cultural e 

do trabalho, ser meramente didática. Assim, a teoria de Costa sobre o 

reconhecimento do direito ao meio ambiente equilibrado como um direito 

humano fundamental, aplica-se ao meio ambiente do trabalho. 

De modo que no contexto das barragens de mineração, se mostra 

crucial tutelar o meio ambiente do trabalho, tendo em vista que os riscos de 

uma ruptura possuem o potencial de alcançar um número indeterminado de 

trabalhadores. Exemplificando, basta refletir sobre o rompimento da 

barragem de Fundão, na região de Mariana em Minas Gerais, onde o mar de 

lama chegou a atingir o meio ambiente do trabalho de pescadores do Estado 

do Espírito Santo.  
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Foi demonstrado que um dos principais fatores que tornam as 

barragens de mineração suscetíveis a rupturas é qual método de alteamento 

é utilizado. Isto porque com o passar do tempo e com o crescimento da 

exploração mineral em determinada região, a barragem construída acaba por 

encher completamente, sendo necessária a construção de diques de 

sustentação para erguer novos andares das referidas barragens. 

Como abordado na pesquisa, a engenharia demonstra a existência de 

três principais métodos, quais sejam: método à montante; método à jusante, 

e método de linha de centro. Dentre os métodos, o mais adotado no Brasil é o 

método à montante, que é o mais barato e o mais perigoso deles, uma vez que 

os diques que dão sustentação a barragem são construídos sobre os rejeitos 

de mineração, que não se apresentam como material sólido para suportar 

eventuais abalos sísmicos, por exemplo. 

Enquanto que o método à jusante se apresenta como o método mais 

seguro, uma vez que os diques de sustentação são construídos sobre material 

sólido e resistente, geralmente independente da resistência dos rejeitos. 

Todavia o método precisa de um espaço maior, uma vez que os diques sob 

material próprio ocupam um enorme espaço lateral, o que as vezes é causa de 

impossibilidade científica, em relevos montanhosos como de Minas Gerais.  

Por fim, o método de linha de centro surge como uma opção 

intermediária, uma vez que metade do dique é construído sobre os rejeitos e 

a outra metade sobre material próprio para o dique. 

Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro determina que 

sejam empregados meios para redução dos riscos ao meio ambiente do 

trabalho, e ainda que este mesmo ordenamento disciplina do equilíbrio 

ambiental como direito humano fundamental, conclui-se pela necessidade de 

uma vedação ampla ao método menos seguro de alteamento, adotando-se 

como regra o mais seguro, e excepcionalmente, apenas em casos de 

comprovação de impossibilidade técnica/financeira, adote-se o método 

intermediário. Sendo importante alinhar tais regras de alteamento, com uma 

fiscalização constante, pela Administração Pública, a fim de garantir um meio 

ambiente de trabalho mais seguro, como determina a Constituição. 
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MINERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GRANDES PROJETOS EXTRATIVISTAS: AS 
IRREGULARIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO 

MINAS-RIO 

Mining and implementation of large extractive projects: the irregularities at 
Minas-Rio’s environmental licensing process 

Yasmin Rodrigues Antonietti1 
Luciana Costa Leite2 

Resumo: O Minas-Rio é um grande complexo minerário que envolve uma lavra 
a céu aberto, uma usina de beneficiamento de minério de ferro, um complexo 
industrial-portuário, além de agregar um dos maiores minerodutos do mundo. 
O processo de licenciamento, bem como seus efeitos associados, tais como a 
fragmentação de comunidades e famílias, a destruição de ecossistemas 
protegidos, de modos de vida e regimes possessórios diversos, característicos 
de comunidades tradicionais historicamente situadas na região, são alvos de 
inúmeras denúncias por parte dos atingidos pelo empreendimento. Nesse 
sentido, o presente trabalho tem como objetivo expor uma reflexão sobre 
como se deu o licenciamento ambiental do complexo, principalmente no que 
tange ao modo como foi conduzido o processo, marcado por flexibilizações de 
normas e leis, estudos de impacto ambiental que não condizem com a 
realidade local, adequação dos parâmetros legais às necessidades do 
empreendedor, decisões arbitrárias, inúmeras irregularidades, negligências, 
fiscalização precária e o não reconhecimento, seja por parte da empresa ou 
do Estado, do universo de atingidos. 

Palavras-chave: licenciamento ambiental; mineração; Conceição do Mato 
Dentro; Anglo American; Minas-Rio.  

 
Abstract: Minas-Rio is a huge mining complex that envolves a pit mining, an 
iron ore power plant, an industrial-port complex, besides one of the largest 
pipelines in the world. The licencing process, as well their associated effects, 
such as fragmentation of communities and families, destruction of protected 
ecosystems, livelihoods and possessive regimes, characteristic of communities 
historically located in the region, are targets of innumerable complaints by the 
affected by the enterprise. Therefore, the present work, aims to do an analysis 
of the environmental licensing process of the complex, substantially about the 
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way that the process was carried, supported by flexibilizations of standard and 
laws, studies of environmental impact that don’t respond reality, adaptation 
of legality to entrepreneurship opportunities, arbitrary decisions, 
irregularities, negligence, bad oversight and non-recognition, whether by the 
company or the State, of the affected population. 

 
Palavras-chave: environmental licencing; mining; Conceição do Mato Dentro; 
Anglo American; Minas-Rio. 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo proporcionar uma reflexão 

sobre o licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio seja no modo 

como foi conduzido o processo bem como alguns de seus efeitos sobre as 

comunidades localizadas na área do projeto.  

O Minas-Rio é um grande complexo minerário que envolve uma lavra a 

céu aberto, uma usina de beneficiamento de minério de ferro além de um 

complexo industrial-portuário e estruturas associadas, como uma linha 

independente de transmissão de energia. Com capacidade inicial de produção 

de 26,5 milhões de toneladas por ano, o minério é transportado de sua cava, 

em Conceição do Mato Dentro (MG), até São João da Barra (RJ), através de um 

mineroduto que perpassa 33 municípios ao longo de seus 525 quilômetros 

(PEREIRA; BECKER; WILDHAGEN, 2013, p. 129). A lavra, a planta de 

beneficiamento e tratamento do minério, as pilhas de estéril e a barragem de 

rejeitos, estruturas associadas do empreendimento, estão localizadas na 

cidade de Conceição do Mato Dentro (MG), município que se encontra na região 

da Serra do Espinhaço (MPE, 2008, p. 2). Nesta região, grandes fazendas se 

entremeiam a terras tradicionalmente ocupadas por famílias de antiga 

presença local, que conformam comunidades diversas, com regimes 

possessórios próprios, como é o caso dos distritos de São Sebastião do Bom 

Sucesso (Conceição do Mato Dentro), Itapanhoacanga e São José do Jassém 

(Alvorada de Minas), e São José da Ilha (Dom Joaquim) (LEITE, 2016, p. 22).  

O processo de licenciamento da cava da mina teve início no ano de 2008, 

com o pedido de licença prévia para uma primeira etapa do projeto. As 

licenças de instalação, fase I e II foram concedidas em dezembro de 2009 e 
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dezembro de 2010 respectivamente, e a licença de operação, em 2014. No ano 

seguinte, em outubro de 2015, foi concedida a licença prévia, concomitante 

com a licença de instalação da segunda etapa do empreendimento, o “Step 2- 

Otimização da Mina”. Atualmente, acabam de ser aprovadas, também 

concomitantemente, em janeiro de 2018, a licença prévia e a licença de 

instalação da etapa de expansão do empreendimento, conhecida como “Step 

3 – Expansão da Mina”.  

Antes mesmo do início do processo de licenciamento ambiental, ainda 

na fase de prospecção, já eram feitas denúncias e relatos de violações de 

direitos humanos e ambientais na região, contexto intensificado após as 

primeiras concessões, uma vez que ao mesmo tempo que avançavam as 

intervenções da empresa no município também se aprofundavam as 

mudanças sobre a vida local.  

São vivenciadas, pela população que se encontra na área de entorno do 

complexo minerário, alterações no modo costumeiro de vida local, tais como 

no uso tradicional da terra, mudanças no cotidiano, marcado pelas atividades 

de plantio, criação de animais, produção farinha, queijos e quitandas e acesso 

a recursos naturais, principalmente a água, ordenado de maneira específica e 

imprescindível para manutenção de vida das famílias da região. Os efeitos 

também se estendem à contaminação de rios e córregos, poluição do ar devido 

a poeira, poluição sonora devido a presença de caminhões e da maquinaria, 

além de explosões e tremores provenientes da operação das estruturas.  

Procuramos demonstrar, neste trabalho, como os arranjos do atual 

modelo de licenciamento ambiental validam a perspectiva dos órgãos estatais 

e a da iniciativa privada, em detrimento de uma perspectiva da população 

local, descartando a diversidade sociocultural quanto aos modos de 

apropriação do meio ambiente (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 112). O 

processo de licenciamento do empreendimento Minas-Rio demonstra como 

foram utilizadas diversas estratégias que privilegiavam a concessão das 

licenças à despeito da desvalorização e por vezes negação dos efeitos da 

atividade extrativista.  
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Durante os dez anos de processo foram menosprezadas e silenciadas 

inúmeras famílias, que permanecem no local vivenciando os diversos efeitos 

que alteram seus modos de vida, ao mesmo tempo em que as deixam 

dependentes das decisões tomadas em âmbito estatal. Além do descaso com 

a população, o processo também foi e ainda é caracterizado por ações que 

correspondem ao que Gudynas (2015, p. 17) classifica como ‘alegalidades’ e 

decisões que representam, na prática, a concepção de ‘adequação ambiental’ 

(ZHOURI; OLIVEIRA, 2012, p. 81) em detrimento das diversas denúncias de 

violações de direitos humanos e impactos ambientais. 

1 Licenciamento Ambiental 

A licença ambiental é um documento exigido legalmente para projetos 

que de alguma forma, seja por poluição ou degradação, modifiquem o 

ambiente onde serão implantados. No documento são estabelecidas regras, 

medidas e restrições a serem cumpridas pelas empresas e uma vez concedida 

a licença o licenciado é obrigado a cumprir as determinações impostas, 

ficando ao cargo dos órgãos municipais, estaduais e federais a sua análise e 

liberação. O processo de licenciamento ambiental é constituído de três tipos 

de licenças: a) a licença prévia, que é a primeira etapa do processo onde são 

avaliados a localização e a viabilidade do empreendimento; b) a licença de 

instalação, momento em que são estabelecidas medidas de proteção 

ambiental e que uma vez adquirida permite a instalação do empreendimento; 

c) a licença de operação, momento em que depois de cumpridas as medidas 

de controle ambiental o empreendimento pode iniciar suas operações 

(ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 93). A concessão da licença pode ser dada 

em ordem federal, estadual e até mesmo municipal. Para os empreendimentos 

cujos impactos atinjam mais de um município e/ou apresentem grande 

potencial poluidor, as análises são feitas em âmbito estadual. No caso de 

Minas Gerais, até 2016, as licenças eram julgadas pelo Conselho Estadual de 

Política Ambiental (COPAM), órgão subordinado à Secretaria de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), através das suas Unidades 

Colegiadas Regionais (URC's.). Dentro dessa legislação foram concedidas as 
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licenças prévia, de instalação e operação das duas primeiras fases do 

empreendimento - Step 1 e Step 2 pela URC Jequitinhonha.  

Em 2016, o então governador do estado, Fernando Pimentel, sancionou 

a Lei 21.972/2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SISEMA) que, entre diversas alterações, reestrutura as 

unidades administrativas do órgão. De acordo com a nova legislação, as 

análises de licenças ambientais podem ser feitas pela própria SEMAD ou pelo 

COPAM, considerando a escala do empreendimento e seu potencial poluidor, 

sendo os empreendimentos classificados entre as classes 1 e 4 sob 

responsabilidade da SEMAD e os empreendimentos 5 e 6 sob responsabilidade 

do COPAM, através de suas Câmaras Técnicas Especializadas - não mais as 

antigas Câmaras Temáticas. Nesse novo contexto, a análise da etapa de 

expansão da cava da mina - “Step 3”, diferentemente dos anteriores, foi 

julgada pela Câmara de Atividades Minerárias do órgão ambiental mineiro. 

Segundo Bronz (2011, p. 35), todo processo de licenciamento ambiental 

representa uma sucessão de atos administrativos, cada uma das fases entre 

as concessões das licenças acompanhando uma sequência lógica de 

encadeamento, sendo uma adaptação de modelos desenvolvidos 

internacionalmente, que passaram a ser requisitos para investimentos de 

capitais estrangeiros e nacionais. O Banco Mundial, por exemplo, foi a primeira 

agência unilateral que apresentou orientações na avaliação das operações de 

grandes projetos, julgando-os segundo consequências ambientais. Dessa 

forma, assim como demais paradigmas que permeiam os mais diversos 

direcionamentos da sociedade, a política ambiental sustenta uma lógica 

própria que se sobrepõe sobre outros modos de se ver e conviver com o meio 

ambiente.  

Nesse sentido, sustentamos que, para compreender a dinâmica da 

política ambiental em Minas Gerais, é preciso perceber, primeiramente, como 

se dá a lógica por trás das decisões tomadas nos conselhos deliberativos que 

refletem, de um modo geral, a ideologia da chamada modernização ecológica. 

A modernização ecológica, assim como a defesa da vida silvestre e a justiça 
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ambiental, compõe o que se pode denominar de campo ambiental (ZHOURI; 

LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 98). 

A modernização ecológica, corrente hegemônica no campo ambiental, 

defende que o mundo vive uma “crise” passível de resolução através de três 

grandes pilares: o mercado, as novas tecnologias e o consenso político 

ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005, p. 12). Essa corrente se apoia, 

substancialmente, no ideal de desenvolvimento sustentável, ou seja, na 

conciliação entre o desenvolvimento, meio ambiente e condições sociais, 

através de uma gestão política à luz do cientificismo. O que reflete, na prática, 

uma proposta conservadora, em que se adota uma estratégia de 

administração dos bens naturais de modo que se possa permitir o 

desenvolvimento/crescimento econômico dos países.  

Os conselhos gestores do meio ambiente, como é o caso do COPAM, são 

instâncias institucionalizadas que representam essa forma de governança 

chamada “efeito na prática”. Eles são vistos como agências de arbitragem ou 

de mediação de conflitos, que, por sua vez, são entendidos como resultado 

dos divergentes interesses entre atores individualizados (ZHOURI, 2008, p. 

100).  

Se utilizando desse paradigma e calcados na noção de gestão e 

sustentabilidade, projetos com diversos fins e impactos são implementados 

sem que as relações de poder intrínsecas as dinâmicas dos processos sociais 

sejam analisadas (ZHOURI, 2008, p. 100). No fim, o resultado é um "jogo de 

mitigação", onde os conselhos, a quem cabe a concessão do licenciamento, 

são quem ditam as regras sobre as formas de apropriação do meio ambiente 

sem que diversos outros fatores sejam analisados, como os efeitos sofridos 

pelas populações que vivem no entorno dos projetos, restando aos atingidos 

medidas mitigadoras e efeitos compensatórios.  

A fusão entre os processos políticos e econômicos exibem mecanismos 

que sempre foram acionados para desenvolver a economia e acabam por 

naturalizar as desigualdades sociais, aceitando as imposições exigidas pelos 

grandes empreendimentos, seja isenções fiscais, favores fundiários e 

flexibilização de normas ambientais (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 134 
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e 136). As leis e normas são frequentemente adequadas, reinterpretando a 

legislação casuisticamente (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, p. 99). Segundo 

Gudynas (2015, p. 17), os efeitos causados por extrações minerárias de grandes 

projetos de infraestrutura e, que consequentemente, acabam por violar 

direitos dos moradores e do meio ambiente, apresentam ações que são 

sustentadas por práticas ilegais ou tornam-se casos de ‘alegalidades’. As 

‘alegalidades’ são, segundo o autor, práticas que são formalmente legais, mas, 

“(...) aprovechan de los vacíos o limitaciones de las normas para lograr 

benefícios que claramente están contra el espíritu del marco jurídico” 

(GUDYNAS, 2015, p. 17). No caso Minas-Rio, pode-se verificar, destas práticas: a 

fragmentação do licenciamento ambiental e da licença de instalação da mina; 

a concessão de licenças ambientais com condicionantes não cumpridas; o não 

cumprimento do Plano de Negociação Fundiária; o desconhecimento do 

universo de atingidos e diversas outras manobras que adequaram os 

parâmetros do licenciamento as necessidades do empreendedor (LEITE, 2016, 

p. 20).  

2 O licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio 

O licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio é caso 

emblemático do contexto acima exposto, onde diversas medidas foram 

tomadas para possibilitar a concessão das licenças a despeito de inúmeras 

irregularidades e violações. 

As estruturas do projeto Minas-Rio, então pertencente à empresa MMX 

e assumidas pela Anglo American em 2008, entraram em processo de 

licenciamento em diferentes órgãos estatais: o licenciamento da mina (e suas 

construções adjacentes) ocorreu na Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

(SEMAD), onde as decisões deliberativas sobre o caso ocorrem na URC-

Jequitinhonha, localizada na cidade de Diamantina em MG; o mineroduto 

encontrava-se em licenciamento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); e o Porto do Açu, no Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), do Estado do Rio de Janeiro (LEITE, 2016, p. 21). 

Pereira; Becker e Wildhagen (2013, p. 133) alertam que essa fragmentação 
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estratégica tornou o empreendimento inexorável, já que estruturas como o 

mineroduto já estavam licenciadas antes mesmo da licença prévia da cava da 

mina. Também refletindo sobre esta estratégia, Santos & Zucarelli opinam que 

essa divisão teve o claro objetivo de “diminuir as exigências jurídico 

administrativas relativas à avaliação dos impactos e à formação do juízo de 

viabilidade ambiental do empreendimento; subsumir ou ocultar efeitos 

conjuntos, conexos ou transfronteiriços” (SANTOS; ZUCARELLI, 2016, p. 101). 

Em 24 de outubro de 2008, ocorreu a 28ª reunião Extraordinária da URC-

Jequitinhonha, cuja pauta era a licença prévia para o empreendimento. Foi 

apresentado o documento que, em tese, deveria avaliar a viabilidade 

ambiental do projeto, o Parecer Único (SISEMA, 2008). Este documento, 

elaborado pela SUPRAM, trazia várias condicionantes apresentadas como 

solução para as falhas apontadas, mas que, na verdade, adiaram para a fase 

seguinte questões que deveriam ser elucidadas na etapa inicial do 

licenciamento (PRATES, 2014, p. 26).  

Nesse momento, uma das maiores críticas feitas pelos atingidos estava 

relacionada ao Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) apresentado pela empresa, cujos efeitos do 

empreendimento nos modos de ser e viver das diversas comunidades da 

região foram desconsiderados. O entendimento da empresa, corroborado pelo 

órgão ambiental, se dava a partir de definições arbitrárias sobre a realidade 

local, segundo parâmetros próprios do empreendedor, que enquadraram a 

população em classificações como Área Diretamente Afetada (ADA) e Área 

Indiretamente Afetada (AID), reduzindo todo o universo no entorno à duas 

comunidades efetivamente atingidas: Mumbuca/Água Santa e Ferrugem, que 

estavam localizadas em zonas de instalação das estruturas do 

empreendimento (ADA) e, portanto, deveriam ser retiradas (LEITE, 2016, p. 33). 

Essa definição arbitrária acompanha o caráter a-histórico do EIA/RIMA e a 

desconsideração da dinâmica das transformações das regiões afetadas, além 

da aplicação de metodologias padronizadas (ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 

2005, p. 17). Esse entendimento prevaleceu no âmbito de todo o processo de 

licenciamento (ANTONIETTI, 2017, p. 12). 
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Outra tática marcante foi a fragmentação da Licença de Instalação em 

Fase I e II, concedidas em dezembro de 2009 e dezembro de 2010 

respectivamente, onde a fase I correspondia às condicionantes cumpridas e a 

II as condicionantes não efetivadas, permitindo dessa forma à empresa 

acessar a licença de instalação com centenas de condicionantes não 

cumpridas na licença prévia e desconsiderar a ação civil pública emitida pelo 

Ministério Público que tinha como objetivo suspender a concessão da 

proferida licença (PRATES, 2014, p. 29).  

O caso constitui uma estratégia de flexibilização das normas 

ambientais, que permite ao órgão licenciador conceder licenças a despeito do 

descumprimento das obrigações ambientais, pois inexiste esta medida de 

fragmentação de licenças no marco regulatório ambiental. Uma das 

consequências da flexibilização de normas ambientais e da ineficácia na 

fiscalização por parte da instituição ambiental é a abertura de brechas para 

ações arbitrárias e violentas na localidade (ZHOURI, 2014, p. 133). Como já 

mencionado, as fragmentações ocorridas tanto no licenciamento do projeto 

como um todo, quanto a fragmentação da LI no licenciamento da mina, 

demonstram flexibilizações que trazem vantagens ao empreendedor ao 

mesmo tempo em que desconsideram a amplitude dos efeitos da instalação 

do empreendimento sobre o cotidiano das comunidades atingidas (LEITE, 2016, 

p. 46).  

Os problemas administrativos envolvidos no processo de licenciamento 

do contexto apresentado foram marcados por ações de resolução que 

aconteceram a partir da lógica de um ‘paradigma de adequação ambiental’, 

que trata como passíveis de compensação os danos causados pela instauração 

de um grande empreendimento (ZHOURI; OLIVEIRA, 2012, p. 81).  Este 

paradigma de adequação, além de atender às urgências da própria empresa, 

revela uma “(...) lógica de apropriação territorial que promove uma divisão 

instrumental ao controle do meio ambiente e à fragmentação dos sujeitos e 

suas eventuais resistências” (ZHOURI, 2014, p. 125). Ou seja, ao mesmo tempo 

em que impede os moradores de elucidar todas as transformações que 

estavam vivendo em decorrência das obras e da instalação do complexo 
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minerário e outras estruturas do empreendimento, como o mineroduto, 

fragmenta as ações de resistência e impede a continuação dos modos de vida 

e reprodução dos moradores locais. Durante o período de construção do 

mineroduto, muitos moradores que viviam próximos à chamada ‘área de 

partida’ da mina, foram impossibilitados de seguirem com as suas vidas, pois 

estavam convivendo também com as obras do mineroduto. A fragmentação do 

licenciamento das estruturas do complexo minerário também teve como 

consequência a fragmentação de famílias e laços de amizade e parentesco, 

dificultando, assim, a visibilidade sobre a real situação dos moradores 

atingidos pelas atividades do complexo (LEITE, 2016, p. 31). 

Outro ponto fundamental durante a condução do processo 

licenciamento foi o descaso quanto a definição do universo sociocultural 

atingido. Antes da concessão da LO da primeira etapa, sobre várias 

reivindicações dos moradores locais junto ao órgão licenciador, discutiram-se 

várias definições, como por exemplo, quem seriam os atingidos emergenciais 

e quais os limites entre os “diretamente” afetados e os “indiretamente” 

afetados. O empreendedor articulou as negociações de acordo com seus 

próprios interesses, classificando as famílias/comunidades em concordância 

com o andamento do processo, se abstendo de uma reflexão ampla para a 

consideração dos atingidos, utilizando-se de meios e dispositivos técnicos e 

burocráticos para evitar o reconhecimento dos efeitos causados.  

Nesse sentido, a definição de quais seriam as comunidades atingidas 

pelo empreendimento Minas-Rio foi e ainda é uma disputa política em torno 

da categoria ‘atingido’. A primeira definição, como mencionado, foi 

estabelecida pela empresa no EIA/RIMA e reconhecida pelo órgão licenciador. 

Desde então, as famílias que vivem no entorno do empreendimento 

reivindicam a categoria. Em vários momentos, ao longo dos anos, no processo 

de licenciamento ambiental, foi solicitado pelos comunitários estudos que 

avaliassem de maneira precisa a realidade local, considerando as 

transformações e efeitos vivenciados e, assim, trazer à luz o universo completo 

de famílias atingidas. Esta disputa foi e continua sendo caracterizada por 

manobras da empresa para continuar com sua definição inicial. Uma das 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

99 
 

discussões feitas envolvia a categoria de ‘atingidos emergenciais’, os 

moradores exigiram que fosse cumprido primeiro o reassentamento da 

comunidade Mumbuca/Água Santa devido a convivência com as obras do 

empreendimento. Em seguida, durante o processo, a comunidade Água Quente 

foi considerada atingida emergencial devido à escassez de água para o 

abastecimento das famílias. Este contexto gerou uma manobra da empresa no 

sentido de classificar algumas famílias como atingidas emergenciais e outras 

não, com intuito de acelerar as negociações (LEITE, 2016, p. 43). 

A definição de quem seriam os atingidos pelo empreendimento, desde 

a primeira etapa, perpassa pela lógica empresarial que acompanha interesses 

econômico. Podemos apreender, assim, que, no licenciamento do 

empreendimento Minas-Rio, as práticas empresariais destinadas a implantar 

o complexo minerário, no âmbito do Estado, se demonstraram imperativas, 

mesmo com a resistência local (PEREIRA; BECKER; WILDHAGEN, 2013, p. 133). 

Em 2014, a Licença de Operação da mina foi concedida, sem que o 

universo dos atingidos, tal como previsto na condicionante 45/20083, ainda da 

fase da LP, fosse reconhecido. A reunião da 86ª URC Jequitinhonha, no dia 29 

de setembro de 2014, foi marcada pela deslegitimação dos atingidos, 

desconsideração de denúncias e forte repressão policial, inclusive com a 

prisão de integrantes do movimento social (ANTONIETTI, 2017, p. 37). 

 No ano de 2015 iniciou-se o processo de licenciamento da etapa de 

Otimização do empreendimento (“Step 2 – Otimização da Mina”), cujo pedido 

de licença prévia foi realizado concomitantemente ao pedido de licença de 

instalação. Em outubro foram concedidas as licenças, mais uma vez a despeito 

das inúmeras condicionantes não cumpridas, negligenciadas em todo o 

processo. Um ano depois, em outubro de 2016, foi concedida a Licença de 

Operação do “Step 2” em um ambiente marcado por novas violações, dado o 

novo cenário imposto a partir do rompimento da barragem de rejeitos de 

Fundão, da mineradora Samarco, na cidade de Mariana (MG), em novembro de 

2015. O fato materializou as inseguranças e incertezas dos moradores quanto 

                                              
3A condicionante 45 referia-se à indicação do número total de propriedades a serem 
impactadas em associação à localização das estruturas do empreendimento.   
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a sua localização abaixo da estrutura, levando o conflito ao campo do 

gerenciamento de riscos, já que as novas dinâmicas foram, mais uma vez, 

menosprezadas no âmbito do licenciamento (ANTONIETTI, 2017, p. 54). As 

reuniões feitas pelo órgão licenciador, no ano 2016, foram marcadas pelo 

desrespeito aos atingidos, impedidos muitas vezes de se pronunciarem, 

desrespeito ao regimento e pela forte repressão policial. 

O processo de licenciamento da etapa três, resultado de anos de 

negligências, invisibilização de atingidos, acúmulo de transtornos 

provenientes da operação da mineradora, ineficácia de fiscalização, por parte 

do órgão licenciador, sobre as negociações estabelecidas pela empresa ao 

largo do processo de licenciamento ambiental e a perpetuação da indefinição 

em relação ao universo de atingidos, ocorreu em meio a forte resistência. 

Contudo, as estratégias utilizadas pelos moradores, como por exemplo, a Ação 

Civil Pública que interrompeu a Audiência Pública, realizada pela Anglo 

American, foram fortemente confrontadas pela empresa que criou um 

ambiente hostil nos quais os responsáveis sofreram severas ameaças. A 

licença foi concedida em janeiro de 2018, através da Câmara de Atividades 

Minerárias, perpetuando o cenário acima exposto e acentuando as falhas não 

reparadas.  

Considerações Finais 

A instalação de projetos minerários implica grandes mudanças 

econômicas, ambientais, políticas e, sobretudo, sociais, já que, na maioria dos 

casos, as áreas de ocupação confluem com terras tradicionalmente ocupadas. 

Esse processo, calcado nos ideais de desenvolvimento e progresso, é gerador 

de injustiças ambientais, posto que, além de serem marginalizadas, as 

comunidades rurais são forçadas a conviver com os diversos impactos 

ambientais intrínsecos à atividade mineradora (ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 

2005, p. 17). Podemos verificar, na área rural da Cidade de Conceição do Mato 

Dentro, as transformações vivenciadas pelas comunidades após a chegada da 

atividade minerária na região, destacando-se algumas privações às quais os 

moradores foram submetidos, a nível acumulativo, desde as primeiras ações 
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do empreendedor na região, até os dias atuais, como por exemplo, a queda da 

produção e diminuição da variedade dos alimentos; diminuição da vazão e 

contaminação de córregos; secamento das nascentes; perda da sociabilidade 

das comunidades do entorno; aumento da violência na região; insegurança 

quanto ao rompimento da barragem de rejeitos; cercamento das famílias pelas 

propriedades adquiridas pela Anglo American; perda da boa qualidade do ar e 

da qualidade sonora.  

O licenciamento ambiental, que deveria avaliar a viabilidade 

socioambiental de atividades causadoras ou potencialmente causadoras de 

impactos ambientais, na prática, se revela enquanto como “controle territorial 

por uma pequena elite econômica e política da sociedade em detrimento de 

uma diversidade de formas de se conceber e utilizar o meio ambiente, 

representados por segmentos sociais distintos e não hegemônicos” (ZHOURI; 

LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005, p. 94). O licenciamento torna-se, assim, um 

instrumento legitimador da implantação de grandes projetos, prevalecendo a 

lógica de mercado sobre os danos sociais e ambientais. 

O licenciamento ambiental do empreendimento Minas-Rio é caso 

emblemático desse processo, onde percebemos como as iniciativas de 

flexibilização dos instrumentos normativos de regulação ambiental como, por 

exemplo, a fragmentação do processo, bem como diversas estratégias de 

invisibilização dos atingidos, contribuíram para o subdimensionamento dos 

efeitos do empreendimento e o escamoteamento do conflito. Também foi 

possível perceber o delineamento de um novo modelo de governança 

institucional: a resolução negociada de conflitos, incentivada pelo Banco 

Mundial em parceria com o Ministério Público4. O processo foi, como um todo, 

                                              
4 A conciliação entre a questão ambiental e o pensamento desenvolvimentista e economicista 
ocorre exatamente no período de consolidação do pensamento neoliberal em escala global 
(ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 13). O Banco Mundial passa a ser uma instituição de 
difusão de ideias sobre projetos, inovações tecnológicas, categorias e modelos de progresso 
(RIBEIRO, 2008, p. 201), que defende uma política de consenso através de negociações de 
interesse, propondo, assim, um modelo de governança específico. No ano de 2010 foi firmado 
entre o MPMG e o Banco Mundial um Termo de Cooperação Técnica que apresenta duas 
frentes: um rearranjo institucional e investimentos na área ambiental. Dessa maneira, o MPMG 
propôs, através de um documento, uma série de iniciativas estratégicas a serem seguidas 
(PRATES, 2014, p. 50). O Ministério Público no caso citado assumiu uma postura de ‘resolução 
negociada do conflito’, essa proposta de consenso tem como objetivo alterar o debate sobre 
direitos e reintroduzir a variável “força” para a solução do conflito (PRATES, 2014, p. 71|).  
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marcado pela não garantia de direitos e expropriação de populações 

tradicionais que ainda veem no meio institucional uma saída frente a luta da 

população que perdura por muitos anos, na tentativa de validar, nesse 

processo, suas perspectivas de mundo e as perdas sofridas. 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: NOVAS PERSPECTIVAS 
PARA EFETIVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Public hearings in environmental licensing: new perspectives for effective 
participation of the public 

Maria Luísa Brasil Gonçalves Ferreira1 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo propor soluções que tornem 
a audiência pública mecanismo efetivo de participação popular no 
procedimento de licenciamento ambiental. Para tanto, se presta a analisar os 
princípios aplicáveis ao licenciamento ambiental, questionar a forma de 
realização do EIA/Rima, analisar o que é audiência pública e quais suas 
funções e objetivos. Empregando o método dedutivo, com técnica de pesquisa 
bibliográfica, conclui-se que o Brasil possui arcabouço jurídico que possibilita 
participação popular efetiva, contudo, é necessário empenho do Poder Público 
e dos órgãos de fiscalização para garantir que a legislação seja cumprida de 
forma eficaz. Além disso, conclui-se que, apesar das inúmeras leis dispondo 
sobre a participação popular, as determinações acerca da audiência pública 
no licenciamento ambiental são vagas e não deixam claro o modo como serão 
realizadas. Portanto, é necessário que as leis sejam complementadas, de 
forma a garantir participação popular efetiva e evitar o esvaziamento da 
função da audiência pública. 

 
Palavras-chave: audiência pública; licenciamento ambiental; participação 
popular; democracia; informação. 

 
Abstract: The present work aims to propose solutions that make the public 
audience an effective mechanism for popular participation in the 
environmental licensing procedure. To do so, it lends itself to analyzing the 
principles applicable to environmental licensing, questioning the EIA/Rima 
form, analyzing public hearings and what their functions and objectives. Using 
the deductive method, using a bibliographical research technique, it is 
concluded that Brazil has a legal framework that enables effective popular 
participation, however, it is necessary to commit the Public Power and the 
inspection bodies to ensure that legislation is effectively enforced. In addition, 
it is concluded that, in spite of the numerous laws on popular participation, 
the determinations about the public hearing in the environmental licensing 
are vague and do not clarify how they will be carried out, therefore, it is 
necessary that the laws be complemented, in guarantee effective public 
participation and avoid the emptying of the function of the public audience. 

 
                                              

1 Graduanda em Direito pela Escola Superior Dom Hélder Câmara. Estagiária do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. E-mail: mlbrasil43@gmail.com 
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Introdução 

O desenvolvimento brasileiro se iniciou tardiamente e só a partir da 

década de 80 houve avanço no tratamento das questões ambientais. A 

Constituição de 1988 dedicou um capítulo ao meio-ambiente, demonstrando a 

importância do tema para a sociedade e trazendo à luz o anseio pelo 

desenvolvimento sustentável. Nesse momento, o conflito entre gerenciamento 

ambiental e desenvolvimento econômico ganhou muito espaço, sobretudo nos 

países em desenvolvimento, urgindo a necessidade de mecanismos que 

permitam minimamente a coexistência desses dois interesses. 

Diante dessa necessidade, surgiu o licenciamento ambiental, como uma 

das formas de obrigar os empreendimentos a operarem em conformidade com 

padrões ambientais aceitáveis.  O licenciamento ambiental é um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que visa, por 

meio de procedimento administrativo, prevenir a ocorrência de danos 

ambientais, disciplinando instalação e operação de empreendimentos, obras 

ou atividades que apresentem potencial degradação ao meio ambiente. 

O procedimento de licenciamento é marcado por conflitos, porque 

envolve não apenas os interesses do empreendedor, mas também das pessoas 

que serão afetadas por ele, tanto em termos de geração de empregos, quanto 

em termos de potencial degradação ambiental. Diante disso, o procedimento 

de licenciamento ambiental exige institutos internos que permitam a 

participação popular, a fim de conhecer o interesse da comunidade 

potencialmente afetada pelo empreendimento e apresentar à população 

todos os riscos e benefícios decorrentes da atividade empresarial. 

Para tanto, criou-se a Audiência Pública como um desses mecanismos, 

prevista nas Resoluções 001 (1986) e 009 (1987) do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Em tese, na audiência pública são discutidos aspectos 

sobre construção e funcionamento dos empreendimentos, públicos ou 

privados, que podem vir a causar interferências no meio ambiente. 
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 Importante ressaltar que o meio ambiente não se restringe apenas à 

fauna e à flora. Meio ambiente, na perspectiva jurídica ampla, significa o 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A própria Lei 

federal que prevê a Política Nacional do Meio Ambiente define meio ambiente 

como o conjunto de condições, Leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica (art. 3º, I, Lei 6.938/81), demonstrando a adoção de um 

conceito amplo. 

O procedimento de licenciamento ambiental prevê outras formas de 

participação popular, mas o mecanismo mais utilizado é a audiência pública. 

Diante disso, o presente trabalho busca responder como é possível evitar que 

a audiência pública se torne um mecanismo meramente formal e burocrático 

para a concessão do licenciamento. Neste sentido, acredita-se que a melhor 

alternativa é buscar independência da equipe técnica que elabora o EIA/Rima 

e repensar a organização da audiência pública.  

A hipótese é que as audiências públicas se tornaram meras burocracias 

a serem enfrentadas pelas empresas, para legitimar a obtenção licença, 

distanciando-se do seu objeto natural, qual seja, o diálogo entre 

empreendimento, população e Administração Pública. Sob esta ótica, 

encontra-se o objetivo desta pesquisa que é propor solução que viabilize a 

efetivação da audiência pública como mecanismo de participação popular. 

Acredita-se que os produtos deste trabalho contribuirão para o Direito 

Ambiental, tendo em vista que relaciona a teoria com a prática e, mais do que 

pensar em políticas públicas que possibilitem a participação popular, pensa 

em como tornar a participação efetiva, de modo que o diálogo entre empresa, 

Administração Pública e população seja o mais equilibrado possível. 

1 Princípio da participação popular informada 

Em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como RIO 92. Esta 

Conferência corroborou os princípios propostos pela Declaração de Estocolmo 

de 1972, buscando ainda aperfeiçoar os mecanismos de proteção ambiental 
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internacional elencando mais vinte e sete princípios que se prestam a efetivar 

a proteção do meio ambiente. Por meio do princípio da participação, 

determinou que: 

Princípio 10. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é 
assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 
interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso 
adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de 
materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos procedimentos decisórios. Os 
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação 
popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e 
reparação de danos (ONU, 1992). 

Esse princípio não somente determinou que a participação é essencial 

para tratar questões ambientais como também elencou obrigações para os 

Estados possibilitarem esta participação. O art. 225, caput, da Constituição 

Federal (1988) descreve o princípio da participação determinando que “todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações” (BRASIL, 1988, grifo nosso), isto é, tanto a população como o 

Poder Público têm a obrigação de preservar o meio ambiente, restando 

demonstrada a preocupação constitucional com o mesmo.  

A Constituição Federal (1988) prevê diversas formas de participação. O 

art. 5º, LXXIII, determina que “qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 

de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural (BRASIL, 1988)”, sendo disciplinada 

infraconstitucionalmente pela Lei 4.717 de 1965. Nesta ação, o Ministério 

Público não possui legitimidade ativa, mas é sua obrigação atuar como fiscal 

da Lei, “cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a 

responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, 

em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus 

autores” (Lei 4.717/1965, art. 6°, § 4°). O conceito de cidadão deve ser 
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interpretado restritivamente, ou seja, apenas aqueles que possuem título de 

eleitor podem figurar no polo ativo da ação popular, sendo indispensável 

representação por advogado.  

A Constituição de 1988 prevê ainda no art. 129, inciso III, a possibilidade 

de, por meio de auxílio do Ministério Público, ajuizamento de ação civil 

pública, para proteção e reparação de danos ao meio ambiente, ao 

consumidor e a bens e direitos de valor artístico, cultural, histórico e 

paisagístico, ou seja, proteção e reparação de direitos coletivos ou difusos. A 

ação civil pública ampliou o campo de manifestação popular, abrangendo não 

somente atos cometidos pelo Poder Público, mas também atos lesivos 

causados por particulares. O Ministério Público possui legitimidade ativa para 

propositura da ação, sobretudo porque possui o dever de instaurar um 

inquérito civil para apurar os fatos. Contudo, a Lei 7.347 de 1985, que disciplina 

processualmente a ação civil pública, permite que “outras entidades, pessoas 

jurídicas estatais, autárquicas e paraestatais, bem como associações 

destinadas à proteção do meio ambiente ou à defesa do consumidor” (art. 5º, 

BRASIL, 1985), promovam a ação civil pública. 

De acordo com Milaré, “a melhor maneira de tratar as questões 

ambientais é assegurar a participação democrática no processo decisão” 

(2015, p. 843), correlacionando diretamente o princípio da participação com o 

princípio da publicidade. Desta forma, todo procedimento de licenciamento 

ambiental deve se desenvolver com base no princípio da publicidade, de modo 

que todas as pessoas, organizações e associações ambientalistas tenham 

capacidade de intervir qualificadamente.  

A participação popular, no licenciamento ambiental, se dá por meio de 

consultas e audiências públicas, previstas na Resolução 001/1986 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, ambos serão analisados em capítulo posterior. 

Ainda que a Constituição e legislação infraconstitucional prevejam diversos 

instrumentos de participação, para que o princípio seja efetivado plenamente 

é necessário que as informações a respeito das questões ambientais estejam 

à disposição de todos, de forma clara. Diante disto, o princípio 10 
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supramencionado, além do princípio da participação, trata do princípio da 

informação, que será analisado a seguir. 

O princípio dez, criado durante a Conferência Rio+20 (ONU, 1992), 

correlaciona o princípio da participação com o princípio da informação, de 

modo que o Estado é obrigado a colocar as informações à disposição de todos. 

Neste sentido, Milaré preceitua que “cidadãos com acesso à informação têm 

melhores condições de atuar sobre a sociedade, de articular mais eficazmente 

desejos e ideias e de tomar parte ativa nas decisões que lhes interessam 

diretamente” (2015, p. 277). Isto significa que o envolvimento da coletividade 

nas questões ambientais passa pela obrigação do Estado de disponibilizar 

informações claras. 

O direito à informação é um direito fundamental, garantido pelo art. 5º, 

inciso XIV da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso à 

informação, e inciso XXXIII que garante que  

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 Além disso, o direito à informação também é protegido pelo art. 220 da 

Constituição Federal, de modo que “a manifestação do pensamento, a criação, 

a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (BRASIL, 

1988).  No tocante ao licenciamento ambiental, o art. 225, §1º, inciso IV da 

Constituição da República busca efetivar o princípio da informação, 

determinando que: 

para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 
exigir, na forma da Lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Em âmbito infraconstitucional, a Lei 6.938/81 – Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente – prevê que o Estado tem a obrigação de manter um 

cadastro de informações ambientais e de assegurar ao público a prestação de 
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informações relativas ao meio ambiente. A Lei 10.650/03, por sua vez, 

determina que informações existentes nos órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) devem ser de acesso público. Outro exemplo de 

concretização do princípio da informação é o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), previsto na Resolução 001/86 do CONAMA.  

A resolução determina que o RIMA seja claro e objetivo, de modo que 

todas as pessoas entendam as consequências do projeto que se busca 

licenciar. Desta forma, o RIMA “nada mais é do que a tradução em linguagem 

comum, auxiliada por recursos gráficos, que facilitem sua compreensão pelo 

público Leigo, das conclusões do Estudo de Impacto Ambiental” (OLIVEIRA, 

2005, p. 470), permitindo que os impactados pelo empreendimento entendam 

em quais níveis poderão ser atingidos e possam formular questionamentos e 

ressalvas à concessão da licença. 

Importante ressaltar que, desde a Convenção de Estocolmo (1972), 

houve avanço significativo nos meios de comunicação e tecnologia, o que 

influencia diretamente na perspectiva que se dá ao princípio da informação. 

Nesse diapasão surge a Convenção de Aarhus (2001), realizada pela Comissão 

Econômica para Europa das Nações Unidas (CEE/ONU), que tem como objetivo 

garantir a todos o acesso à informação, a participação do público em 

processos de decisão e o acesso à justiça em matéria de meio ambiente 

(COSTA; SAMPAIO, 2017, p. 82).  

A Convenção estabelece pontos-chave para efetivação do princípio da 

informação, conforme elucidam Costa e Sampaio (2017, p. 82). Além de pontuar 

a importância do das informações ambientais serem integradas pelos 

governos no momento de tomada de decisões, estabelece como dever das 

autoridades públicas o fornecimento de informações exatas, completas e 

atualizadas no que tange ao meio ambiente. Além disso, destaca a importância 

da educação ambiental como forma de promover o conhecimento do meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável.  

Costa e Sampaio (2017) questionam especificamente no tocante às 

barragens, se as informações são disponibilizadas de forma adequada pelos 

órgãos públicos e se são utilizadas de forma eficiente para evitar acidentes, 
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tendo como exemplo a tragédia de Mariana. O estudo conclui que o Brasil 

possui arcabouço jurídico preparado para evitar e conter esse tipo de dano, 

contudo 

A era da informação digital, como abordada por Castells, deveria 
prestar um serviço eficiente em casos de acidentes relativos a 
barragens, mas para isso todos os órgãos públicos ambientais 
deveriam estar em sintonia para divulgar informações precisas, 
coerentes e de fácil acesso – o que não existe no Brasil de fato 
(COSTA; SAMPAIO, 2017, p. 9). 

Nessa era em que as informações se propagam instantaneamente, 

principalmente pelas redes sociais, o que preocupa é a qualidade da 

informação divulgada e se a informação está sendo utilizada da melhor 

maneira possível. Portanto, o grande problema brasileiro não é ausência de 

leis, e sim ausência de cumprimento eficaz do que está disposto na 

Constituição Federal (1988) e nas diversas leis que dispõem sobre matéria 

ambiental. Além disso, é de suma importância – sobretudo no contexto 

ambiental posterior ao desastre-crime causado pela Samarco – que o Brasil 

aceite os princípios definidos no documento, incorporando-os ao 

ordenamento jurídico, por meio da ratificação da Convenção.  

2 Audiências públicas no licenciamento ambiental e sua efetividade como 

mecanismo de participação popular 

A primeira etapa do licenciamento ambiental é a apresentação dos 

documentos, projetos e estudos ambientais necessários. O Estudo de impacto 

ambiental (EIA) é obrigatório para atividades ou empreendimentos passíveis 

de causar significativa degradação ambiental. Este Estudo deverá contemplar 

todas as alternativas de localização, comparando cada uma com a hipótese de 

não execução do projeto, considerando aspectos econômicos, sociais e a 

distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da exploração ambiental. Além 

disso, o EIA deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar formada por 

profissionais habilitados, sendo que o próprio empreendedor arcará com os 

custos do Estudo. 
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A partir do EIA será elaborado o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

pela mesma equipe técnica multidisciplinar com a participação de 

“comunicadores”, geralmente com formação em publicidade, que 

transformarão os resultados do Estudo para uma linguagem acessível e 

inteligível por toda a população. O RIMA será disponibilizado ao público para 

que sejam formulados os questionamentos e pedidos de esclarecimentos em 

audiência pública. Contudo, se o Estudo de Impacto Ambiental é realizado por 

equipe técnica que tenha relação de dependência com o empreendimento, a 

idoneidade do Estudo resta comprometida. Isto porque o empreendimento 

poderá solicitar a equipe que omita informações prejudiciais à concessão da 

licença, sob pena de rescisão de contrato de trabalho, ou outras sanções, dada 

a dependência da equipe em relação ao empreendimento. 

A Audiência Pública está prevista no art. 11, parágrafo 2º da Resolução 

001/86 do CONAMA, que determina que o órgão licenciador “sempre que julgar 

necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação 

sobre o projeto e seus impactos ambientais” (BRASIL, 1986), de modo que sua 

convocação é dotada de certa discricionariedade. Posteriormente, a Resolução 

009 de 1987 do CONAMA institui normas gerais para realização da audiência 

pública. De acordo esta Resolução, a finalidade da audiência pública é “expor 

aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a 

respeito” (BRASIL, 1987), considerando o disposto na Resolução 001/86 do 

mesmo Conselho. 

No Brasil, há três formas de controle: comunitário, administrativo e 

judicial. O controle judicial é o exercido pelo Poder Judiciário, que se dá, em 

regra, via ação civil pública ou ação popular, e jamais poderá incidir sobre o 

juízo de conveniência e oportunidade feito pela Administração Pública. O 

controle administrativo é exercido pela agência ou órgão ambiental, tanto 

para estabelecer diretrizes que deverão ser seguidas pelo empreendimento, 

quanto para analisar o mérito da viabilidade do projeto. Por fim, o controle 

comunitário é o exercido pela população, e é nesta categoria que se encontra 

a audiência pública. O controle comunitário, portanto, pode-se dar pelas vias 
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previstas na legislação brasileira – audiências e consultas públicas – mas 

também por meio de manifestações, cobrança dos governantes, divulgação de 

irregularidades para imprensa, entre outros. Neste sentido, a audiência 

pública dá aos interessados a oportunidade de se posicionar sobre o 

empreendimento que se busca licenciar e fiscalizar suas ações (MILARÉ, 2014, 

p. 785). 

Diante das informações, tem-se que a principal intenção da audiência 

pública é “proceder a uma auscultação da reação da sociedade ao 

empreendimento proposto” (OLIVEIRA, 2005, p. 481), de modo a perceber em 

quais aspectos o empreendimento não é bem-vindo à determinada 

comunidade. Além disso, permite que a Administração Pública e o 

empreendimento prestem informações ao público e que o público solicite 

esclarecimentos à Administração Pública e ao empreendimento. Reforça-se 

ainda que o objetivo maior da audiência pública é permitir que o público 

compreenda de forma clara as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, 

que serão traduzidos para linguagem acessível através do Relatório de 

Impacto Ambiental. 

A audiência pública é um instrumento destinado ao público. O art. 2º da 

Resolução 009/87 do CONAMA prevê as regras de convocação e realização da 

audiência. Neste sentido, o primeiro ponto é que a audiência será realizada 

sempre que o órgão licenciador julgar necessário ou quando o Ministério 

Público, alguma entidade civil, ou, no mínimo, cinquenta cidadãos fizerem uma 

solicitação ao Órgão do Meio Ambiente. Contudo, não poderão fazer esta 

solicitação a qualquer tempo. Após receber o Relatório de Impacto Ambiental, 

o órgão licenciador deverá abrir edital, fixando prazo mínimo de 45 dias para 

solicitação da audiência pública, dando ampla divulgação pela imprensa local. 

Feita a solicitação, o órgão é obrigado a realizar a audiência, divulgando a 

imprensa local e por meio de carta registrada aos solicitantes, sob pena de 

invalidade da licença concedida posteriormente. Importante ressaltar que, 

considerando a complexidade do tema e a localização geográfica dos 

solicitantes, poderá ser realizada mais de uma audiência pública sobre o 
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mesmo projeto, nos termos do art. 2º, parágrafo 5º da Resolução CONAMA nº 

09/87. 

Apesar de ter caráter democrático, audiência pública não possui 

natureza decisória, exercendo apenas a função consultiva. Neste sentido, Lima 

(2015) cita Sanchéz, para elucidar a respeito da natureza da audiência pública: 

Uma audiência pública nunca é deliberativa. Nada se vota nem se 
decide, uma vez que a decisão caberá ao órgão licenciador. No 
entanto, os debates e questionamentos ocorridos podem influenciar 
a decisão, até naquilo que se refere à mitigação ou compensação de 
impactos adversos, assim como acerca de compromissos que possam 
ser publicamente assumidos pelo empreendedor, mesmo que não 
venham a constar das condições da licença ambiental (Sanchéz apud 
LIMA, 2015, p. 88, grifo nosso). 

As resoluções da audiência pública, apesar de não serem vinculantes, 

devem ser consideradas no momento de tomada de decisão, conforme 

preconiza o art. 5º da Resolução 009/87 do CONAMA, “ata da(s) audiência(s) 

pública(s) e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para a 

análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto” 

(BRASIL, 1987). A audiência pública, portanto, é critério de legitimação da ação 

administrativa, que permite a participação de indivíduos e grupos sociais, 

possibilitando o diálogo entre sociedade civil, empresa e Administração 

Pública. 

 Por esse motivo, é necessário que se dê ampla divulgação sobre o 

acontecimento da audiência pública e seu conteúdo, de modo que seja o mais 

plural possível e gere debates e questionamentos diversos. A audiência 

pública, conforme leciona Milaré (2015, p. 783), “como procedimento 

democrático, deve acolher quantos queiram manifestar-se legitimamente 

sobre o objeto da convocação”, ressaltando que não se trata de um comício, 

tampouco de um plebiscito, tratando-se um procedimento estritamente 

consultivo. 

Todavia, para que a audiência pública gere recomendações e 

questionamentos capazes de influenciar o órgão licenciador, é necessário que 

a população tenha consciência do que, de fato, se trata a audiência pública. A 

mera ausência de formalidade na elaboração do Relatório não significa que as 

pessoas serão conscientizadas dos riscos e benefícios do empreendimento. As 
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audiências públicas só serão um mecanismo efetivo de participação popular 

se a população comparecer e participar ativamente do procedimento. O que 

ocorre, por vezes, é que elas se tornam um momento de desabafo da 

população, sobre assuntos que não têm qualquer relação com o projeto que 

busca licenciamento, demonstrando a falta de compreensão do objeto do 

licenciamento e da própria natureza da audiência pública. 

Logo, Milaré pontua as perspectivas e desafios a serem enfrentados no 

EIA, que se aplicam perfeitamente às audiências públicas: 

Apesar dos inegáveis benefícios trazidos para a preservação do meio 
ambiente, não podemos negar que ainda há, infelizmente, uma 
enorme distância entre aquilo que prevê e exige a Lei e o que ocorre, 
de fato, na realidade deste imenso Brasil. Finalmente, resta esperar 
que, para o empreendedor brasileiro, o EIA/Rima se torne algo mais 
que um mero requisito formal de licenciamento ambiental. Os 
recursos técnicos, materiais e humanos, os levantamentos regionais 
e a participação comunitária envolvidos na sua elaboração podem 
transformar o EIA/Rima em uma alavanca importante de 
planejamento ambiental e de tomada de consciência mais profunda 
da problemática local, regional e global do meio ambiente (MILARÉ, 
2015, p. 785 -786, grifo nosso). 

Portanto, em obediência ao art. 225, caput da Constituição Federal, é 

necessário que o Poder Público e a coletividade se esforcem para tornar o EIA 

e a participação popular no licenciamento ambiental mais do que requisitos 

meramente formais, efetivando o cumprimento do texto legal. Diante disso, 

objetiva-se pensar soluções que permitam que a audiência pública seja um 

mecanismo de participação popular efetiva. Para tanto, é necessário repensar 

o mecanismo da audiência pública, para que ela se construa em um formato 

que permita a participação efetiva dos cidadãos, empoderados2 acerca das 

consequências ambientais do empreendimento que se busca licenciar.   

Não obstante, após a criação e implementação de determinada política 

pública, é necessário que se faça a avaliação de sua dinâmica, isto é, avaliando 

como a implementação da política está interferindo na sociedade. Conforme 

leciona Howlett (2013, et al.), a avaliação de uma política é que determina sua 

a eficácia, considerando suas intenções e resultados. Isto significa que é no 

                                              
2  “Empoderamento” é o termo que foi ressignificado pelas minorias sociais e passou a ser 
entendido como ato de conscientização sobre a importância do seu posicionamento e 
visibilidade como meio para lutar por seus direitos. 
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estágio de avaliação da política que se determina como ela está funcionando, 

de fato, incluindo a avaliação dos meios empregados e dos objetivos atingidos.  

Feita essa avaliação acerca da eficácia da política pública implementada 

podem surgir diversas sugestões de alteração, que podem incluir, ainda, a 

descontinuidade da política. A avaliação é feita por diversos atores sociais, 

como políticos, entidades de classe, organizações não governamentais e os 

próprios cidadãos, e cada conjunto de atores faz essa avaliação utilizando-se 

de técnicas diversas. As manifestações públicas, por meio de protestos feitos 

por atingidos, por exemplo, representam uma avaliação dos méritos, ainda 

que seja informal. Portanto, cada grupo social desempenha papel fundamental 

no aprimoramento da política pública. 

 Aplicando esses conceitos ao tema desta pesquisa, tem-se que, depois 

de aplicadas as sugestões feitas anteriormente, o próximo passo é que se 

avalie se o objetivo da audiência pública está sendo cumprido. Ou seja, é 

necessário avaliar se a participação popular está sendo efetiva, sobretudo se 

comparada com a participação popular antes das alterações recomendadas. 

Esta avaliação será feita pelo público, mas também pela Administração Pública 

e pelos empreendimentos.  

O papel da Administração nesse controle é essencial, porque um dos 

princípios essenciais que a regem é o da prevalência do interesse público 

sobre o privado. Portanto, para que se extraia o máximo da avaliação de uma 

política pública é necessário que se “tome o cuidado de não acreditar de forma 

extrema que a natureza subjetiva das apurações políticas impede que 

aconteçam avaliações significativas” (Howlett, et al., 2013, p. 200), e que a 

população fiscalize, de forma próxima, se os objetivos da política estão sendo 

efetivamente cumpridos. 

Após a incorporação das sugestões sobre convocação e organização da 

audiência pública e feita a avaliação posterior pelo público e pela 

Administração Pública, é necessário pensar na fiscalização e responsabilização 

por danos ambientais. Neste sentido, é necessário pontuar sobre a 

responsabilidade por danos ambientais e de que forma a responsabilização 
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incisiva contribui para efetivação da participação popular no licenciamento 

ambiental. 

3 Novas perspectivas para efetivação da participação popular no 

licenciamento ambiental 

Ao longo desta pesquisa, foram problematizados diversos aspectos que 

impedem a efetivação da audiência pública como mecanismo de participação 

popular.  Enfrentadas as etapas do licenciamento ambiental, considerando 

especificamente a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e suas 

consequências na realização da audiência e levantadas falhas nas formas de 

divulgação e da dinâmica interna da audiência, resta necessário propor 

alternativas que visam impedir que a audiência pública se torne etapa 

burocrática do procedimento de licenciamento ambiental. 

A primeira colocação que se impõe é repensar as formas de fiscalização 

dos escritórios e consultorias ambientais responsáveis pela elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental. Considerando que a relação de dependência 

econômica pode resultar na interferência do empreendedor nos resultados do 

Estudo, é necessário que o Poder Público atue de forma incisiva na fiscalização 

dessas relações, garantindo que, apesar da relação econômica, a equipe 

técnica atue de forma independente, sem ingerência da atividade ou 

empreendimento que se busca licenciar. Para tanto, é necessário que o órgão 

licenciador pondere os benefícios econômicos que a instalação do 

empreendimento pode oferecer, mas também os impactos ambientais e 

sociais envolvidos na concessão da licença. Importante ressaltar que no caso 

de superveniência de dano causado pela empresa licenciada, o Estado será 

responsabilizado objetivamente, se verificado que não houve fiscalização ou 

que ela foi insuficiente. 

No tocante às audiências públicas, deve-se repensar as formas de 

divulgação da sua realização. Isto significa rever os mecanismos de divulgação, 

verificando se está atingindo a todas as pessoas potencialmente atingidas 

pelo empreendimento pretendido. A divulgação deveria ser acompanhada de 

um resumo simples da pauta da audiência pública, em linguagem clara e 
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acessível, em forma de tópicos. Além disso, deveria incluir referências de 

vídeo, textos, reportagens e, até mesmo, de associações ou entidades que 

estudem a respeito do objeto da audiência pública, como forma de estimular 

o pensamento crítico e o interesse da população, sempre colocando a 

compreensão em foco. 

Também é necessário repensar o formato em que ocorrem as 

audiências públicas. Isto significa pensar em quem apresentará o projeto à 

população, pois este aspecto é omisso na legislação federal. Este é um ponto 

chave para a efetivação da participação popular, pois é na audiência pública 

que as pessoas terão as informações claras a respeito do impacto que 

determinado empreendimento irá causar naquela comunidade. Contudo, se 

não houver pessoa capacitada para apresentar os resultados do Relatório de 

Impacto Ambiental de forma que seja compreensível a todos, comprometerá 

os debates a serem criados, pois somente aqueles que se prepararam e 

estudaram o Rima terão condições de questioná-lo.  

Além disso, essa ausência de apresentação e explicação do projeto 

desestimula àqueles que não têm conhecimento do Rima a participarem da 

audiência pública, contribuindo para que este momento de democracia se 

torne mero procedimento burocrático a ser enfrentado pela atividade ou 

empreendimento pretendido. Portanto, recomenda-se que seja convocada 

pessoa com capacidade técnica sobre o assunto, que não tenha relação com o 

empreendimento ou atividade, para apresentar o Relatório em audiência. 

Os espaços de fala durante a audiência pública também devem ser 

definidos. Cada interessado irá expor seu questionamento ou eles serão 

apresentados por meio de representantes de cada grupo potencialmente 

afetado? A participação por meio de representantes é interessante, desde que 

haja alguma reunião prévia, em que todos passem seus anseios para os 

representantes, de modo que ninguém saia sem respostas da audiência. 

Diante disso, recomenda-se que a própria Administração Pública facilite e 

incentive esse espaço de debate entre a comunidade em caráter prévio à 

audiência pública. Não obstante, seria crucial para participação popular 

efetiva que a Administração designasse uma pessoa com capacidade técnica 
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para explicar à comunidade, antes da realização audiência, as implicações do 

determinado empreendimento. 

Além disso, deve-se repensar o caráter meramente consultivo da 

audiência pública. É necessário que a comunidade sinta que sua opinião tem 

valor para a Administração, sendo uma forma de incentivar a participação 

popular. Atualmente, a Resolução CONAMA 009/87 determina que a ata da 

audiência, juntamente com o Rima e demais documentos, servirão de base 

para concessão ou não da licença. Contudo, não exige que o órgão licenciador 

fundamente sua decisão com base nos questionamentos apresentados.  

O projeto de lei 3.695 de 2016 foi apresentado à Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais por iniciativa popular. A proposta decorreu do desastre-crime 

causado pela Mineradora Samarco S/A – rompimento da barragem de Fundão, 

em novembro de 2015. O projeto, apelidado de “Mar de Lama Nunca Mais”, visa 

estabelecer normas de segurança sobre barragens de rejeitos e normas mais 

protetivas ao meio ambiente e às comunidades potencialmente atingidas. No 

tocante a participação popular, os parágrafos do art. 3º do referido projeto 

dispõem: 

§ 1º – No procedimento de licenciamento mencionado no caput 
deverá, obrigatoriamente, ser realizada audiência pública 
envolvendo todas as comunidades afetadas, de forma direta ou 
indireta. 
§ 2º – As deliberações e questionamentos apresentados nas 
audiências públicas deverão constar em ata e ser 
fundamentadamente apreciados nos pareceres do órgão ambiental 
que subsidiarem o procedimento de licenciamento (MINAS GERAIS, 
2016, grifo nosso). 

É necessário considerar que esse é um projeto de lei de iniciativa 

popular, portanto, reflete os interesses da sociedade, demonstrando o anseio 

social pela participação popular no licenciamento ambiental. Isto significa que 

a eficiência das audiências públicas como instrumento de participação 

popular deve ser buscada a todo o momento, envolvendo todas as 

comunidades afetadas pelo empreendimento. O texto do projeto busca 

garantir a participação não somente da população diretamente afetada, mas 

também das comunidades indiretamente afetadas, anos-luz à frente da 

legislação federal vigente. Além disso, o projeto também exige que o produto 
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da audiência pública seja considerado fundamentadamente nos pareceres do 

órgão licenciador. Esta determinação afasta a “burocratização” das Audiências 

Públicas, de modo que elas devem ser, de fato, consideradas no momento 

decisório, ainda que não a tornem efetivamente mecanismos de participação 

popular. O projeto de lei visa mitigar o caráter meramente consultivo das 

audiências públicas e é um avanço em relação à legislação federal vigente. 

O projeto de lei original foi anexado ao Projeto de lei nº 3.676 de 2016, 

e passou a dispor o seguinte, a respeito das audiências públicas: 

§ 4º – Antes da análise do pedido de LP, o órgão competente do 
Sisema promoverá audiência pública para discussão do projeto de 
concepção da barragem e do respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – Rima –, para a qual serão convidados o empreendedor, 
os prefeitos dos municípios possivelmente atingidos pela instalação 
ou operação da barragem e as populações situadas na área à jusante 
da barragem (MINAS GERAIS, 2016). 

Esse novo projeto legislativo estabelece avanços consideráveis para o 

licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Contudo, em relação à 

participação popular representou um verdadeiro retrocesso em relação ao 

projeto anterior, e, em relação à legislação vigente, não representou nenhuma 

alteração significativa. O Ministério Público de Minas Gerais, em 30 de julho de 

2017, elaborou uma nota técnica comparando o Projeto de lei 3.676 e o Projeto 

“Mar de Lama Nunca Mais” (PL 3.695/16), e no tocante a audiência pública 

pontuou que este último trouxe alterações relevantes no que diz respeito à 

efetivação do princípio da participação no procedimento administrativo. A 

nota também considera que o PL 3.695/16 superava as tendências da 

participação popular em caráter meramente simbólico. Em fevereiro de 2018, 

o Projeto de lei aguardava parecer em Comissão para votação em 2º turno nas 

Comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  

Essa situação legislativa permite concluir que o esforço para propor um 

projeto de Lei de iniciativa popular é o primeiro passo para buscar a efetivação 

da participação popular. Contudo, não se pode perder de vista o trâmite 

legislativo, já que, mesmo sendo de iniciativa popular, os representantes 

poderão fazer alterações, mudando aspectos substanciais propostos 

inicialmente. Diante disso, é necessário que a comunidade proponha projetos 
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de Lei e acompanhem todo o seu trâmite, exigindo explicações e fazendo 

sugestões aos seus representantes, até o momento de sanção da Lei. Portanto, 

recomenda-se ao Estado de Minas Gerais que retome o dispositivo original do 

projeto de iniciativa popular, no tocante a audiência pública. 

Por fim, é importante ressaltar a necessidade da atuação efetiva do 

Ministério Público na fiscalização das determinações legais. Considerando as 

obrigações impostas pela Constituição de 1988, o Ministério Público deve atuar 

para garantir o cumprimento efetivo da lei, ainda que isso signifique 

responsabilizar o Estado pela ocorrência de danos ambientais. Não obstante, 

é necessário que os órgãos licenciadores e o Poder Público desempenhem 

papel ativo na garantia do cumprimento da lei e na fiscalização das atividades 

e empreendimentos. Tal fiscalização deve ocorrer antes, durante e após o 

procedimento licenciatório, valendo-se – quando necessário – de todas as 

possibilidades de responsabilização previstas no art. 225, §3º da Constituição 

Federal de 1988. 

Considerações finais 

 O Brasil possui arcabouço jurídico rico em disposições que buscam a 

proteção do meio ambiente e sua compatibilização com o desenvolvimento 

econômico. Neste ideal de compatibilização, tem-se o licenciamento 

ambiental, disciplinado pela Lei Complementar 140 de 2011. O procedimento 

de licenciamento ambiental é marcado por conflitos, já que envolve interesses 

de empresas, da Administração Pública e dos indivíduos. 

Nesse sentido, é importante pensar a compatibilização de interesses 

sempre pela perspectiva dos princípios democrático, da participação e da 

informação. Desta forma, todos os envolvidos no procedimento de 

licenciamento ambiental, inclusive aqueles potencialmente afetados pela 

instalação do empreendimento ou atividade, terão voz no momento de 

tomada de decisão, tendo à sua disposição informações prestadas pelas 

empresas e pelo órgão licenciador, de modo a possibilitar a participação 

popular com qualidade. 
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Ainda que a Administração Pública deva agir pautada no princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado, é necessário que os cidadãos 

participem dos processos decisórios, para formular questionamentos e 

manifestar concordância ou não com a instalação da atividade ou 

empreendimento em determinada localidade. Desta forma, a LC 140/11, em 

acordo com as Resoluções 001/86 e 009/87, ambas do CONAMA, estabeleceu a 

audiência pública como mecanismo de participação popular. 

Portanto, a presente pesquisa constatou que a melhor maneira de 

garantir a idoneidade do Estudo é manter equipe técnica que atue sem 

ingerência do empreendimento, ainda que este custeie a elaboração do 

Estudo. Além disso, a fiscalização do órgão licenciador é de extrema 

importância para garantir a idoneidade do Estudo, devendo haver mecanismos 

que garantam a transparência dos atos do empreendimento frente ao Poder 

Público. 

Além disso, o formato em que se realizam as audiências públicas não 

contribui para sua efetivação como mecanismos de participação popular. Após 

enumerar os problemas, este trabalho propôs alterações na forma de 

divulgação da realização da audiência, no formato em que se realiza uma 

audiência pública, nos espaços de fala e, até mesmo, no caráter meramente 

consultivo das audiências. 

Diante disso, expôs o projeto de lei de iniciativa popular apelidado “Mar 

de Lama Nunca Mais” (PL 3.695/16) que estabelece novas determinações a 

respeito da realização da audiência pública. O projeto visa estabelecer normas 

de segurança sobre barragens de rejeitos que sejam mais protetivas ao meio 

ambiente e às comunidades potencialmente atingidas, propondo que as 

audiências públicas envolvam todas as comunidades que sejam 

potencialmente afetadas de forma direta ou indireta (MINAS GERAIS, 2016).  

Além disso, pontuou sobre o Projeto de lei nº 3.676/16, no qual foi anexado o 

Projeto “Mar de Lama Nunca Mais”. O novo projeto de lei, no tocante à 

participação popular, representou retrocesso em relação ao projeto anterior 

e, em relação a legislação vigente, não representou nenhuma alteração. Diante 
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disso, é recomendável que o novo projeto de lei adote o dispositivo sobre 

audiência pública previsto no projeto de lei de iniciativa popular. 

Constatou-se, portanto, que a melhor maneira de tornar a audiência 

pública um mecanismo efetivo de participação popular no licenciamento 

ambiental é garantir que a equipe técnica que elabora o Estudo de Impacto 

Ambiental atue sem interferências ou exigências da atividade ou 

empreendimento que se busca licenciar; divulgar a realização da audiência 

pública acompanhada de um resumo simples da pauta da audiência e de 

fontes de informação que estimulem o pensamento crítico e o interesse da 

população; designação, pela Administração Pública, de alguém com 

capacidade técnica para explicar previamente à comunidade as implicações 

do empreendimento; estabelecer quem será o responsável por apresentar o 

Relatório de Impacto Ambiental na audiência pública; definir previamente os 

espaços de fala na audiência pública; e, por fim, repensar o caráter meramente 

consultivo da audiência, de modo que a população sinta que sua opinião tem 

valor para a Administração Pública. 

Espera-se, como conclusão derradeira, que o presente trabalho possa 

contribuir com as discussões sobre o tema, estimulando o Estado de Minas 

Gerais, sobretudo no momento de deliberação do Projeto de lei 3.676/16, a 

repensar o formato de realização da audiência pública, e que as reflexões aqui 

geradas possam de fato auxiliar a efetivação da audiência pública como 

mecanismo de participação popular no licenciamento ambiental. 
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A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NO ÂMBITO 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Solid waste management from mining activities in the scope of 
environmental licensing in the state of Minas Gerais 

José Cláudio Junqueira Ribeiro1  
Caroline Salgado Magalhães2  

Resumo: O estado de Minas Gerais sempre foi marcado ao longo de sua história 
pela atividade de mineração e como consequência de todas essas atividades 
minerárias surgem os resíduos sólidos, os quais devem ser gerenciados 
corretamente, visando a minimização de custos e redução dos impactos 
ambientais. Assim, o presente artigo trata sobre o sistema de gestão de 
resíduos sólidos gerados pela atividade minerária, sua classificação, a 
normalização técnica e legal sobre a matéria, exigida no âmbito do processo 
de licenciamento ambiental. Conforme preconiza a Deliberação Normativa 
COPAM nº 90/2005, os empreendimentos minerários devem apresentar todas 
as informações relativas à geração, características, armazenamento, 
transporte, tratamento e destinação de seus resíduos sólidos, o que se dá por 
meio do preenchimento de formulário específico, disponibilizado pela 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). Anualmente são elaborados pela 
FEAM os Inventários de Resíduos Sólidos Industriais/Mineração, que 
consolidam um extenso banco de dados oriundos das declarações 
apresentadas. No processo de licenciamento ambiental, para os 
empreendimentos minerários, a gestão dos resíduos sólidos está subordinada 
ao Plano de Controle Ambiental (PCA), o qual deve ser executado durante as 
fases de implantação e operação do projeto. O gerenciamento desses resíduos 
sólidos tem sido um dos grandes desafios enfrentados pelas mineradoras, em 
função dos grandes volumes de rejeitos e estéreis gerados, assim como pela 
escassez de empresas/associações/cooperativas devidamente regularizadas 
para a coleta, transporte e destinação final dos demais tipos de resíduos, que 
poderiam ser reutilizados e reciclados. 

Palavras-chaves: gestão de resíduos sólidos; mineração; rejeitos; 
licenciamento ambiental; estado de Minas Gerais.  

 
Abstract: The State of Minas Gerais has always been marked by mining 
activities and one of the main impact is its solid waste generated and its 
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management aiming to mitigate its environmental impacts. This article 
discusses about the solid waste management of mining activities, its 
classification, technical and legal standardization required at the 
environmental licensing processes. As stablished on COPAM Normative 
Resolution number 90/2005 all the mining companies must present 
information about the generation, characteristics, storage, transportation 
treatment and disposal of its mining activities solid waste. All information 
must be presented through a specific form at FEAM (Environmental Foundation 
of Minas Gerais) and annually the foundation consolidates those data and 
issues an Inventory of the Mining Activities Solid Waste. During the 
environmental licensing process for mining activities the solid waste 
management is considered at the PCA (Environmental Control Plan) and must 
be executed during the enterprise installation and operation. The solid waste 
management has been one of the great challenges faced by the mining 
activities due to the large volumes of waste and reject generated and the lack 
of specialized companies / associations / cooperatives to collect, transport 
and to final disposal of other types of waste that could be reused and recycled. 
 
Keywords:  solid waste management; mining; tailings; environment licensing; 
Minas Gerais State. 

Introdução 

A atividade de mineração está estreitamente ligada à história e à 

formação do estado de Minas Gerais, tornando-o o mais importante estado 

minerador do país, sendo essencial à economia de ambos. Todavia, como todo 

processo produtivo, a mineração também traz consigo potenciais impactos 

ambientais, inclusive a geração de resíduos sólidos.  

Na atividade de mineração existem dois tipos principais de resíduos 

sólidos: os estéreis e os rejeitos. Sendo que, além destes resíduos que são 

inerentes à extração mineral, as atividades de mineração também são 

responsáveis pela geração de diversos outros tipos de resíduos sólidos, 

decorrentes das fases de implantação e operação destes empreendimentos. 

A tipologia de mina à céu aberto, mais comumente utilizada em Minas 

Gerais e no país, demanda inicialmente a supressão de vegetação e a remoção 

das camadas de solo e de rochas com baixos teores de mineral, até atingir a 

rocha com teores economicamente viáveis. Estes materiais removidos são 

sobras da fase de extração, denominados estéreis.  Ao atingir a rocha com 

teores considerados viáveis, o material extraído é submetido a processos de 
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beneficiamento para sua concentração em teores necessários à sua 

comercialização nos mercados nacional e internacional. As sobras do 

beneficiamento são denominadas rejeitos.  

Dessa forma, em se tratando de uma atividade extrativista, o volume 

desses resíduos se dá em função do teor de mineral na rocha lavrada e da 

tecnologia utilizada. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais tipos 

de resíduos sólidos gerados na atividade minerária, sua classificação, a 

normalização técnica e legal sobre a matéria e também o sistema de gestão 

de resíduos sólidos exigido no processo de licenciamento ambiental dessa 

atividade no estado de Minas Gerais, que tem como base o inventário dos 

resíduos gerados.  

A título de exemplo será analisado o caso da mineração de ferro com 

lavra à céu aberto, com beneficiamento via úmida, principal atividade da 

mineração em Minas Gerais, grande geradora de resíduos sólidos: pilhas de 

estéreis e, em especial, rejeitos que são dispostos em barragens, que 

apresentam elevado potencial de impacto ambiental, com riscos associados 

de rompimento. Para tanto, foi utilizado o método lógico-dedutivo com base 

na pesquisa bibliográfica e documental. 

De acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual de 

Política Ambiental (COPAM) nº 117/2008, no Estado de Minas Gerais, os 

responsáveis por empreendimentos de mineração devem apresentar, 

anualmente, à Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), o Inventário de 

Resíduos Sólidos Minerários referente ao ano civil anterior (BRASIL, 2008, p. 2). 

O envio dos inventários das fontes geradoras de resíduos minerários permite 

a elaboração do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Minerários, que 

representa uma ferramenta estratégica no processo de gestão da geração, 

manejo, movimentação e destinação desses resíduos no Estado. 

Assim, a gestão de resíduos sólidos no empreendimento mineral torna-

se fundamental para a observância dessa normativa estadual, devendo, ainda, 

ser desenvolvida como um traço estratégico no setor de mineração. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=7975
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=7975
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1 O cenário atual da exploração mineral em Minas Gerais e a importância da 

gestão dos resíduos sólidos gerados pelas atividades minerárias 

Como o próprio nome já faz relação, o estado de Minas Gerais sempre 

foi marcado, ao longo de sua história, pela atividade de mineração e este 

cenário ainda repercute até os dias atuais, uma vez que os dados do Instituto 

Brasileiro de Mineração (IBRAM) (BRASIL, 2016, p. 61) demonstram que as 

atividades minerárias estão presentes em mais de 400 municípios mineiros, 

contando com mais de 300 minas em operação, incluindo 10 das 100 maiores 

do país. O Panorama da Mineração em Minas Gerais elaborado também pelo 

IBRAM em 2016 retrata de forma enfática que Minas Gerais assume um papel 

de protagonismo na produção não só de minério de ferro (66%), mas também 

de outros minerais, como zinco (100%), ouro (45%), fosfatos (57%), calcário 

(27%), entre outros (BRASIL, 2016, p. 45). 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual 

Agência Nacional de Mineração (ANM), a extração de minério de ferro foi o 

setor que mais ganhou novos postos de trabalho no estado de Minas Gerais 

no período de janeiro a junho de 2017, com a abertura de 1.492 postos. O 

resultado foi influenciado pela recuperação da economia brasileira e melhora 

na cotação do minério de ferro, que ensejou a abertura de novas vagas por 

novos investimentos para a expansão da atividade minerária e do setor 

siderúrgico (BRASIL, 2017, p. 8).    

Minas Gerais também é o estado que mais arrecada impostos pagos por 

meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM), uma vez que ficou em primeiro lugar no ranque dos estados brasileiros 

no primeiro semestre de 2017, com 44,1%, ficando em segundo lugar o estado 

do Pará, com 37,0%, como os grandes produtores de minério de ferro do país, 

de acordo com informe mineral relativo ao primeiro semestre de 2017 (BRASIL, 

2017, p. 11).  

Como consequência de todas essas atividades minerais surgem os 

resíduos sólidos, os quais devem ser gerenciados corretamente, visando à 
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minimização de custos e redução do potencial de geração de impactos 

ambientais, que podem contaminar desde a atmosfera até os lençóis freáticos. 

Sobre a importância da gestão de resíduos sólidos, Albuquerque 

destaca os principais benefícios que são resultados da soma das ações de 

controle, envolvendo desde a geração, manipulação, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos:  

A minimização dos riscos de acidentes pela manipulação de resíduos 
perigosos;  
A disposição de resíduos em sistemas apropriados; 
A promoção de controle eficiente do sistema de transporte de 
resíduos perigosos; 
A proteção à saúde da população em relação aos riscos potenciais 
oriundos da manipulação, tratamento e disposição final inadequada;  
A intensificação do reaproveitamento de resíduos industriais; 
A proteção dos recursos não renováveis, bem como o adiamento do 
esgotamento de matérias-primas; 
A diminuição da quantidade de resíduos e dos elevados e crescentes 
custos de sua destinação final; 
A minimização dos impactos adversos, provocados pelos resíduos no 
meio ambiente, protegendo o solo, o ar e as coleções hídricas 
superficiais e subterrâneas de contaminação (ALBUQUERQUE, 2011, p. 
37 e 38). 

Além dos resíduos sólidos gerados no processo industrial, pela 

mineração são gerados ainda resíduos sólidos nas operações de lavra e 

processamento mineral, preliminarmente classificados em estéreis e rejeitos, 

segundo Borma e Sores (2002, p. 247). Todavia, para a disposição final dos 

rejeitos e estéreis devem ser seguidas as Normas Reguladoras da Mineração 

(NRM) (BRASIL, 2001, p. 58), as quais foram estabelecidas pelo antigo DNPM. 

Visto que, conforme já destacado por Ferreira e Costa (2013, p. 160), os 

impactos ambientais causados pela disposição inadequada dos rejeitos da 

mineração colocam em risco os lençóis freáticos, vez que podem contaminá-

los, devendo considerar ainda, o potencial poluidor dos efluentes na ausência 

de tratamento adequado para o seu reuso.  

Além de uma eficiente gestão de resíduos, o desenvolvimento de 

tecnologias para redução, reciclagem e reutilização destes, torna-se 

necessário para eliminar e/ou minimizar o passivo ambiental causado pela 

disposição final inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente.  
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2 Os tipos de resíduos sólidos oriundos das atividades de mineração  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n. 12.305/2010, 

classifica, em seu artigo 13, os resíduos sólidos quanto à origem e 

periculosidade, sendo os resíduos sólidos de mineração classificados no 

inciso I, alínea k, como os gerados nas atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios: 

I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios; (grifo nosso) (BRASIL, 2010, 
p. 6). 
 

No Inciso II do mesmo artigo, a norma legal dispõe que os resíduos 

sólidos podem ser classificados como perigosos, ou não, disposto que se 

aplica também aos resíduos ou rejeitos gerados pela atividade minerária. 

II - quanto à periculosidade:  
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica;  
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b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea 
“a” (BRASIL, 2010, p. 7). 

Grandes volumes e massas de materiais são extraídos e movimentados 

na atividade de mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos são gerados 

em maiores quantidades, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais 

escavados e são gerados pelas atividades de extração ou lavra no 

decapeamento da mina, não têm valor econômico e ficam geralmente 

dispostos em pilhas. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de 

beneficiamento a que são submetidas as substâncias minerais. Esses 

processos têm a finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos e 

concentrar o mineral desejado, removendo minerais associados sem valor 

econômico, aumentando a qualidade, pureza ou teor do produto final. Existem 

ainda outros resíduos, constituídos por um conjunto diversificado de 

materiais, tais como efluentes de tratamento de esgoto, carcaças de baterias 

e pneus, provenientes da operação das plantas de extração e beneficiamento 

das substâncias minerais (BRASIL, 2012, p. 37). 

De acordo com Borma e Soares (2002, p. 247), os estéreis correspondem 

a materiais de cobertura, camadas intermediárias ou circundantes do mineral 

de interesse, extraídos fisicamente através do uso de explosivos ou 

escavadeiras e muitas vezes dispostos em pilhas sem estruturas de contenção. 

Enquanto que os rejeitos são resíduos sólidos resultantes das operações de 

beneficiamento e metalurgia extrativa, frequentemente depositados em áreas 

confinadas (barragens ou bacias) dotadas de estruturas de contenção. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012, p. 39) menciona sobre a 

importância da destinação adequada dos rejeitos de mineração, que tem se 

mostrado uma preocupação atual e futura do setor. Segundo o plano, a 

disposição de rejeitos de mineração em barragens é o método mais 

comumente usado no país. Estas barragens ou diques podem ser de solo 

natural (barragens convencionais) ou podem ser construídas com os próprios 

rejeitos (barragens de contenção alteadas com rejeitos). 

No período 1990-95 várias empresas de mineração começaram a 
realizar projetos detalhados com critérios geotécnicos e adoção de 
procedimentos construtivos e operacionais para os depósitos de 
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estéril, com a finalidade de mudança no conceito destas estruturas 
como áreas de bota fora sem controle e passíveis de acidentes e 
geradoras de impactos ambientais para as áreas do entorno das 
minas (DIAS; MANCIN; PIOLI, 2013, p. 63). 

Na mineração, assim como em qualquer outro processo produtivo, há a 

geração de resíduos. No entanto, os resíduos das atividades minerárias se 

diferenciam dos gerados em outros setores, e com isto, a disposição final e o 

gerenciamento dos mesmos constituíram tema cada vez mais importante 

neste setor. Não obstante, é sabido que além dos resíduos inerentes à 

extração mineral, diversos outros tipos de resíduos sólidos também são 

gerados numa mineradora, decorrentes das fases de implantação e operação 

destes empreendimentos. 

De acordo com o último Inventário de Resíduos Sólidos da Mineração 

elaborado pela FEAM, o qual se refere ao ano base 2016, apresenta o total de 

466.986.097,971 toneladas de resíduos (inclusive estéril e rejeito) inventariados 

no estado de Minas Gerais, considerando-se o ciclo de 12 meses, no período 

compreendido entre janeiro e dezembro de 2016. Deste total, 172.882.183,068 

toneladas são de rejeito, representando 37,02%; 293.882.952,916 toneladas 

(62,93%) de estéril e 220.961,987 toneladas (0,05%) de outros resíduos (FEAM, 

2017, p. 22). 

Além dos estéreis e rejeitos, um grande volume de resíduos sólidos 

industriais é gerado dentro do processo de mineração, associado às atividades 

de implantação e operação do empreendimento minerário, que também 

requerem medidas operacionais de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte e destinação final adequada. Os dados 

apresentados pelo Inventário de Resíduos Sólidos da Mineração (ano base 

2016) apontaram que a atividade A-02 – Lavra a céu aberto representou a 

maioria das empresas que preencheram o inventário, com o percentual de 

84,29% de um total de 236 empresas. Sendo que, para esta atividade, os dez 

tipos desses outros resíduos mais gerados consistiram em sucata de metais 

(30,04%), resíduos sanitários (25,73%), resíduos contaminados com óleo e 

graxa (8,45%), óleo lubrificante usado (8,26%), madeira (7,67%), resíduos de 

borracha (6.96%), resíduos de restaurante (1,80%), resíduos de papel/papelão 
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e plástico (1,55%), resíduos da construção civil (1,54%) e resíduos de varrição 

de fábrica (1,37%) (FEAM, 2017, p. 14).  

Faz-se indispensável que as mineradoras elaborem e executem um 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, assumindo a capacidade de se promover 

corretamente o gerenciamento de seus resíduos sólidos, através de 

procedimentos operacionais de segregação, acondicionamento, 

armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos gerados.  

3 A gestão de resíduos sólidos das atividades de mineração no estado de 

Minas Gerais de acordo com a legislação ambiental vigente 

A gestão de resíduos sempre tem sido uma problemática de forte 

discussão no estado de Minas Gerais, tanto que a Lei 18.301 de 12 de janeiro de 

2009, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, foi promulgada 

antes mesmo da PNRS, a qual entrou em vigor somente em 2 de agosto de 

2010, com a Lei 12.305, mais de um ano depois.  

Observa-se assim o conceito dado para gestão integrada dos resíduos 

sólidos pela política estadual, em seu artigo 4º, inciso XI:  

o conjunto articulado de ações políticas, normativas, operacionais, 
financeiras, de educação ambiental e de planejamento 
desenvolvidas e aplicadas aos processos de geração, segregação, 
coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, armazenamento, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos (MINAS GERAIS, 
2009, p. 2). 

À medida que para a PNRS a gestão integrada de resíduos sólidos veio 

estabelecer-se, através do artigo 3º, também inciso XI, como:  

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010, p. 2). 

Tomando-se os conceitos supracitados, tem-se a prática da gestão de 

resíduos de forma muito mais clara e objetiva dentro da política estadual, com 

ações bem mais definidas e aplicáveis para a execução do gerenciamento de 

resíduos sólidos, nos casos em que este necessite ser enquadrado.  
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Para os empreendimentos minerários, a política estadual de Minas 

Gerais apresenta, também no seu artigo 4º, incisos XX e XXI, a descrição para 

os resíduos sólidos que podem ser considerados como rejeitos, assim como 

para os resíduos industriais, dentre os quais estão incluídos os resíduos 

provenientes das atividades de extração mineral.  

(...) rejeitos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, destinem-se a 
disposição final ambientalmente adequada;  
resíduos industriais os provenientes de atividades de pesquisas, de 
transformação de matérias-primas em novos produtos, de extração 
mineral, de montagem e manipulação de produtos acabados, 
inclusive aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito ou 
administração das referidas indústrias ou similares; (grifo nosso) 
(MINAS GERAIS, 2009, p. 23). 

A lei da PNRS, para a diferenciação entre resíduos e rejeitos, dispôs no 

seu artigo 3º, incisos XV e XVI, as seguintes definições: 

(...) rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada; (grifo nosso) 
resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível; (grifo nosso) (BRASIL, 2010, p. 
2). 

 
 No artigo 10, inciso V, da política estadual, está previsto dentre os 

instrumentos de gestão de resíduos sólidos, o Inventário Estadual de Resíduos 

Sólidos Industriais, conforme preconiza a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) nº 313, de 29 de outubro de 2002. Em um papel díspar 

dos planos de resíduos sólidos, que foram instituídos como instrumentos de 

planejamento para a estruturação do setor público na gestão dos resíduos 

sólidos, o inventário foi estabelecido como uma importante ferramenta 

estratégica no processo de gestão da geração, manejo e movimentação de 

resíduos oriundos do processo industrial no Estado. 
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Desta forma, para o Estado de Minas Gerais, as atividades de mineração 

inseridas na listagem dos empreendimentos classificados nas classes 5 e 6, da 

Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, substituída pela Deliberação 

Normativa COPAM 217/2007, com entrada em vigor recentemente, em 06 de 

março de 2018, devem apresentar informações sobre geração, características, 

armazenamento, transporte, tratamento e destinação de seus resíduos 

sólidos, conforme preconiza a Deliberação Normativa COPAM nº 90, de 15 de 

setembro de 2005. Estas informações são apresentadas por meio do 

preenchimento de formulário específico, disponibilizado anualmente pela 

FEAM. Tanto o preenchimento como o envio, se dão exclusivamente por meio 

eletrônico, disponível no Banco de Declarações Ambientais (BDA), através do 

Sistema Integrado de Meio Ambiente (SISEMAnet). O BDA permite ao 

empreendedor realizar o Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e a 

emissão do protocolo de envio, que deverá ser mantido pelo responsável para 

fins de comprovação junto ao órgão ambiental. 

Cumpre ressaltar que o inventário de resíduos sólidos instituído pela 

Deliberação Normativa COPAM nº 90/2005 segue os mesmos critérios 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002, criada 

com o intuito de suprir a ausência de informações mais precisas acerca da 

quantidade, tipos e destinos dos resíduos sólidos gerados pelo setor industrial 

no país.  

Anualmente são elaborados pela FEAM os Inventários de Resíduos 

Sólidos Industriais, extrativista e de transformação, que consolidam um 

extenso banco de dados oriundos das declarações apresentadas pelos 

empreendedores via on-line. Essas informações se estratificam em quatro 

grandes blocos: 1 – Dados gerais do empreendimento; 2 – Dados sucintos do 

processo produtivo; 3 – Dados sobre a geração de resíduos e; 4 – Dados de 

destinação dos resíduos.  

Com relação à disposição final dos rejeitos e estéreis, a política estadual 

destaca ainda que o licenciamento pelo órgão ambiental para disposição de 

resíduos em cava de mina exaurida, mina subterrânea ou área degradada 

depende da comprovação do não comprometimento da qualidade do 
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ambiente ou da saúde pública, em conformidade com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. Uma vez que, este procedimento tem sido uma prática 

bastante comum na mineração, visando a redução dos depósitos de estéril, as 

mineradoras têm utilizado parte do estéril no preenchimento de cavas 

exauridas de minas, sem, no entanto, proceder com prévia avaliação de 

impactos sobre os recursos hídricos, principalmente os subterrâneos.  

4 O licenciamento ambiental e o controle dos impactos causados pelos 

resíduos sólidos das atividades de mineração 

O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de 

Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana.  

Para atividades potencialmente poluidoras, como é o caso da 

mineração, Magalhães e Vasconcelos elucidam de forma clara e objetiva a 

importância do processo de licenciamento ambiental: 

O licenciamento ambiental apresenta-se como um dos instrumentos 
de regulação e controle da atividade econômica no intuito de 
garantir a produção de riquezas sem o comprometimento da 
qualidade de vida das gerações atuais e futuras, consistente na 
criação de condicionantes para o exercício de atividades 
potencialmente poluidoras (MAGALHÃES; VASCONCELLOS, 2011, p. 
243).  

Conforme nos ensinam Toledo, Ribeiro e Thomé (2016, p. 112 e 113), 

durante muito tempo, os sistemas de produção consideravam apenas as 

entradas (inputs) – matérias primas e insumos; mão de obra; processo 

tecnológico e as saídas (outputs) – produtos. As sobras (resíduos) não faziam 

parte do negócio, sendo lançados no meio ambiente sem nenhum tipo de 

cuidado. Desse modo, os resíduos eram considerados externalidades ao 

processo. No entanto, com o advento da legislação ambiental, ao sistema de 

produção não restou outra alternativa senão internalizar esses resíduos para 

lançá-los no ambiente conforme normas e padrões específicos. Por 
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conseguinte, passaram a ser implantados filtros para as emissões 

atmosféricas, sistemas de tratamento para efluentes líquidos e disposição em 

aterros para resíduos sólidos ou barragens para os rejeitos de mineração.  

Neste sentido, sobretudo no que tange ao controle dos resíduos sólidos, 

os impactos causados pela geração destes tipos de resíduos devem estar 

previstos em estudos prévios, que avaliem a viabilidade ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental e passíveis de 

licenciamento ambiental, como é o caso das mineradoras de exploração de 

minério de ferro, as quais são classificadas como classe 6 devido a conjugação 

do potencial poluidor/degradador e do seu porte.  

No âmbito do processo de licenciamento ambiental, para os 

empreendimentos minerários, a gestão dos resíduos sólidos está subordinada 

aos Programas de Controle Ambiental (PCA), os quais devem ser executados 

durante as fases de implantação e operação do projeto. Desta forma, o 

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) deve ser utilizado como 

medida mitigadora para vários impactos previamente identificados nas 

atividades de mineração. Dentre eles, os principais são: alteração da qualidade 

das águas superficiais, interferência nos usos da água, alteração das 

propriedades do solo e incômodos à população do entorno. No Termo de 

Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ou Relatório de Controle Ambiental (RCA) que 

subsidiam a tomada de licenciamento ambiental pelo COPAM, no Estado de 

Minas Gerais, são exigidas proposição de medidas mitigadoras para a 

disposição dos resíduos sólidos: 

PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS. Neste item, deverão ser 
explicitadas as medidas que visam minimizar os impactos adversos, 
identificados e quantificados. Essas medidas deverão ser 
apresentadas e classificadas quanto: à sua natureza: preventiva ou 
corretiva (inclusive os equipamentos de controle de poluição, 
avaliando sua eficiência em relação aos critérios de qualidade 
ambiental e aos padrões de disposição de efluentes líquidos, 
emissões atmosféricas e resíduos sólidos); à fase do 
empreendimento em que deverão ser adotados: planejamento, 
implantação, operação e desativação, e para o caso de acidentes; ao 
fator ambiental a que se destina: físico, biótipo ou socioeconômico; 
ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo; à 
responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder 
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público ou outros; à avaliação de custos das medidas mitigadoras 
(grifo nosso) (FEAM, 2000, p. 3).  

Assim, os estudos devem apontar os resíduos a serem gerados nas fases 

de implantação e operação do empreendimento ou atividade, indicando, 

segundo a classificação prevista na Norma Brasileira (NBR) 10004/2004, os 

perigosos (classe I) e os não perigosos (classe II), sendo estes subdivididos em 

não inertes (II A) e inertes (II B).  

A partir da publicação da lei nº 18.031/ 2009, que dispõe sobre a política 

estadual de resíduos sólidos em Minas Gerais, os estudos ambientais 

passaram a ter obrigação de observar os princípios da não geração, redução, 

reutilização, reaproveitamento, reciclagem, tratamento e disposição final, 

ressaltando a importância da valorização dos resíduos. Princípios estes que 

também foram consagrados na lei da PNRS, Lei nº 12.305/2010. 

Na fase de Licença Prévia (LP), quando se julga a viabilidade ambiental 

dos empreendimentos ou atividades, é que a proposta para a gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos a serem gerados, constante nos estudos 

ambientais, será avaliada se ambientalmente adequada, ou não.   

A LP e sua finalidade estão previstas no Decreto nº 99.274 de 

06/06/1990, que regulamentou a Lei da PNMA, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981. 

O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças:  
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de 
atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases 
de localização, instalação e operação, observados os planos 
municipais, estaduais ou federais de uso do solo. (BRASIL, 1990a, p. 
10).  

No caso da atividade da mineração, os resíduos a serem gerados, além 

dos estéreis e rejeitos, todos citados no item 3, devem ser discriminados, 

segundo sua classificação, indicando as etapas planejadas para o seu 

gerenciamento: geração, segregação, estocagem, transporte e destinação final. 

Para a Licença de Instalação (LI), os projetos executivos para as pilhas 

de estéreis e barragens de rejeitos devem constar do (PCA), assim como caixa 
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separadora de água e óleo3, destinação dos materiais recicláveis e dos 

perigosos para aterros Classe I ou Incineração. As destinações previstas devem 

estar devidamente licenciadas, assim como o transporte desses resíduos.    

A Licença de Instalação (LI) e sua finalidade estão previstas no Decreto 

nº 99.274, de 06/06/1990, que regulamentou a Lei da PNMA, Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 
acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo 
aprovado (BRASIL, 1981b, p. 10).  

Estando as instalações do empreendimento implantadas, inclusive os 

sistemas de controle, no caso da mineração de ferro, a barragem de rejeitos, 

os locais para disposição das pilhas de estéreis, a caixa separadora de água e 

óleo e a estocagem adequada para resíduos que serão enviados para a 

reciclagem, aterros especiais ou tratamento térmico, o empreendedor faz jus 

à solicitação da Licença de Operação (LO).  

A LO e sua finalidade estão previstas no Decreto nº 99.274 de 

06/06/1990 que regulamentou a Lei da PNMA, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981. 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o 
previsto nas Licenças Prévia e de Instalação (BRASIL, 1981c, p. 10). 

Para o monitoramento previsto no licenciamento ambiental da 

atividade minerária, no caso presente de lavra a céu aberto de ferro, o órgão 

ambiental do estado de Minas Gerais dispõe de duas ferramentas importantes: 

i) inventário de resíduos sólidos, quando o empreendedor deve declarar até 

março de cada ano, com base no ano cívil anterior, a geração dos diversos 

tipos de resíduos, segundo a classificação da NBR 10004, informando a 

quantidade gerada para cada tipo e sua destinação às barragens de rejeitos, 

às pilhas de estéreis, à reciclagem, ao tratamento térmico e outros destino 

porventura existirem;  ii) sistema de gestão de barragens de rejeitos, que, com 

                                              
3 Líquidos não passíveis de tratamento são considerados resíduos sólidos tanto na NBR 
10004/2004 como na Lei 12.305/2010. 
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base em auditorias externas, estas infraestruturas são classificadas em função 

de sua maior ou menor estabilidade. 

5 O sistema de gestão de resíduos como requisito indispensável para as 

atividades de mineração e suas principais dificuldades 

O planejamento, implantação e operação de um Sistema de Gestão de 

Resíduos (SGR), que estabeleça medidas de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos a serem gerados nas fases de implantação e operação da 

atividade minerária, é fundamental para o sucesso em processos de 

licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais.  

O SGR deve ter por objetivo, em ordem decrescente de prioridade, a 

eliminação, minimização, reuso ou reciclagem dos resíduos. Este sistema é 

perfeitamente possível de ser implementado, uma vez que seja planejado 

desde a fase de implantação do projeto.  

A segregação e o acondicionamento são realizados de forma a assegurar 

a qualidade dos resíduos gerados e com isso potencializar seu 

reaproveitamento ou reciclagem. Para isto os procedimentos de coleta devem 

ser realizados com a implantação da coleta seletiva, sendo priorizada a 

segregação na fonte geradora.  

 Os critérios para a segregação correta dos resíduos são estabelecidos 

pela Resolução CONAMA Nº 275/2001, a qual estabelece o código de cores para 

os diferentes tipos de resíduos. Sendo que os operários devem ser 

devidamente instruídos quanto ao significado de cada cor e os riscos 

associados ao manuseio destes materiais. Desta forma, além de facilitar a 

segregação dos resíduos, o código de cores serve como alerta para os 

operários, evitando-se assim acidentes no manuseio dos resíduos. 

O empreendimento deve dispor ainda de um local devidamente 

adequado para a disposição temporária dos resíduos até que os mesmos 

sejam destinados. Neste local, os resíduos serão acondicionados de acordo 

com sua classificação, que segundo a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

devem ser classificados quanto à natureza e à origem em: 
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Resíduos Classe I - Perigosos aqueles que, em função de suas 
características de toxicidade, corrosividade, reatividade, 
inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentem 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental; 
Resíduos Classe II - Não-perigosos, sendo: 
a) Resíduos Classe II-A - Não inertes aqueles que não se enquadram 
nas classificações de Resíduos Classe I - Perigosos ou de Resíduos 
Classe II-B - Inertes, nos termos desta Lei, podendo apresentar 
propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou 
solubilidade em água; 
b) Resíduos Classe II-B - Inertes aqueles que, quando amostrados de 
forma representativa e submetidos a um contato estático ou 
dinâmico com água destilada ou desionizada, à temperatura 
ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água 
vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 
(grifo nosso) (MINAS GERAIS, 2009, p. 4). 

Os resíduos classe II considerados como recicláveis (papel/papelão, 

plástico, madeira e sucatas metálicas) devem ser destinados ou 

comercializados com empresas devidamente licenciadas. No entanto, 

encontrar empresas regularizadas e licenciadas para o recolhimento destes 

resíduos tem sido uma das grandes dificuldades das mineradoras no estado 

de Minas Gerais. As empresas que realizam estes serviços precisam seguir uma 

série de normas e regras para que o resíduo chegue ao destino final de forma 

adequada e segura. Dentre estas normas, podemos destacar a necessidade de 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), visto que vários resíduos 

apresentam características de combustibilidade, ocasionando riscos de 

incêndio no local. Para a obtenção do AVCB, estas empresas precisam adotar 

medidas estruturais, técnicas e organizacionais que garantam à edificação um 

nível ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndios e isto tem 

se tornado um dos grandes obstáculos encontrados ao longo do processo de 

licenciamento ambiental destes empreendedores.  

Outra alternativa de destinação das grandes mineradoras é a doação 

desses resíduos para associações e cooperativas, desde que estas estejam 

também devidamente licenciadas. Muitas associações não dispõem de 

orientações técnicas sobre os requisitos aplicáveis ao licenciamento 

ambiental, ou quando dispõem, não são organizadas o suficiente para o 

cumprimento das licenças ambientais e assim assegurar a manutenção das 

mesmas.  
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O licenciamento ambiental de aterros sanitários tem se mostrado outro 

grande desafio para o Estado de Minas Gerais. A FEAM implantou o programa 

Minas sem Lixões em 2003, com a meta de dispor 60% dos resíduos sólidos 

urbanos do Estado em aterros sanitários devidamente licenciados pelo 

COPAM. No entanto, esta meta não foi atingida no tempo previsto, visto que o 

Estado ainda apresenta uma enorme quantidade de aterros não regularizados, 

limitando assim mais uma alternativa de destinação dos resíduos sólidos 

oriundos das atividades de mineração.  

No caso da mineração de ferro a céu aberto, com beneficiamento via 

úmida, principal modalidade utilizada no estado de Minas Gerais, a grande 

quantidade de rejeitos com destinação final em barragens se apresenta como 

o principal potencial impacto ambiental a ser objeto de estudo de alternativas 

para a sua minimização.   

Nesse sentido e face aos riscos de rompimento que as barragens de 

rejeitos têm se mostrado, agravado pelo desastre da Barragem de Fundão em 

Mariana, MG, os rejeitos da mineração vêm ocupando lugar de destaque nos 

sistemas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos apresentados nos 

estudos ambientais para os processos de licenciamento ambiental. 

Considerações finais 

O presente artigo buscou apresentar os principais tipos de resíduos 

sólidos gerados pela atividade de mineração e como é realizada a gestão 

destes resíduos no estado de Minas Gerais, com base na legislação vigente e 

sob o aspecto das obrigações previstas no processo de licenciamento 

ambiental das atividades de mineração de ferro com lavra a céu aberto, com 

beneficiamento via úmida, que é a principal atividade de mineração no estado.  

Ainda que a mineração seja responsável pela geração de diversos 

outros tipos de resíduos sólidos, decorrentes das fases de implantação e 

operação, os tipos de resíduos mais representativos dentro desse processo 

ainda são os estéreis e rejeitos, os quais juntos representam 99,95% do total 

gerado. No entanto, considerando que Minas Gerais possui mais de 300 minas 
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em operação, o quantitativo dos demais tipos de resíduos sólidos torna-se 

significativamente expressivo.  

O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais da Mineração tem 

se mostrado uma importante ferramenta para a gestão dos resíduos sólidos 

da mineração, visto que através dele são consolidadas as informações 

relativas à geração, manejo, movimentação e destinação desses resíduos no 

Estado. No entanto, é importante frisar que essas informações são declaradas 

pelas empresas e que por vezes podem estar incorretas, não tendo o órgão 

ambiental o total controle sobre a precisão dos dados declarados.  

É importante destacar que além de uma eficiente gestão de resíduos, o 

processo de licenciamento ambiental precisa também estimular o 

desenvolvimento de tecnologias para redução, reciclagem e reutilização dos 

resíduos sólidos gerados na mineração, principalmente no que tange à 

quantidade de rejeitos e estéreis que é oriunda no setor. O sistema 

regulamentador do estado poderia aperfeiçoar o desenvolvimento de normas 

ambientais ou até mesmo o estabelecimento de incentivos, inclusive 

econômicos, que preconizem a apresentação de alternativas de disposição de 

rejeitos que dispensem a utilização de barragens, minimizando assim os 

impactos causados por esta forma de disposição de resíduos.  
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PAISAGEM, DIREITO E MEIO AMBIENTE: A URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE 
ENTORNO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E SEUS EFEITOS 

Landscape, right and the environment: the urbanization of environmental 
areas of environmental protection units and their effects 

Júlio César de Souza1 
Breno Soares Leal Júnior2  
Maraluce Maria Custódio3 

Resumo: O estudo visa abordar a inserção da paisagem no contexto do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e os reflexos da urbanização na 
paisagem. Para compreensão da temática será necessário analisar a inter-
relação existente entre paisagem natural e meio ambiente, as conhecidas 
classificações da paisagem na tipologia atual e a inserção dela no novo 
paradigma cultural. A finalidade é compreender a interação existente entre o 
ser humano e meio ambiente natural e se tal interação pode ser considerada 
como uma forma de promoção da preservação ambiental, através da criação 
de um sentimento de reconhecimento do ser na paisagem natural percebida 
por ele, levando à apropriação do território e criação de um lugar. Utilizou-se 
como método o dedutivo, por meio da técnica monográfica, com realização de 
revisão bibliográfica de artigos e obras doutrinárias nacionais. 

 
Palavras-chave: urbanização; paisagem; meio ambiente; direito; cultura. 

 
Abstract: The study aims to address the insertion of the landscape in the 
context of ecologically balanced environment and the reflexes of urbanization 
in the landscape. To understand the theme, it will be necessary to analyze the 
interrelation between natural landscape and environment, the well-known 
landscape classifications in the current typology and the insertion of it into the 

                                              
1Mestrando em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Escola Superior Dom Helder Câmara 
(ESDHC/MG). Bacharel em Direito e Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP). Integrante do grupo de pesquisa: Regulação Ambiental da Atividade 
Econômica Sustentável (REGA)/CNPQ-BRA. E-mail: juliocesarufop@gmail.com. 
2 Bacharel em Direito, advogado militante, pós-graduado em Direito pelo Centro de Atualização 
em Direito (CAD) Direito do Trabalho e Previdenciário _Universidade Gama Filho; Mestrando 
em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
Integrante do grupo de pesquisa: Regulação Ambiental da Atividade Econômica Sustentável 
(REGA)/CNPQ-BRA. E-mail: brenolj@hotmail.com. 
3Doutorado em Geografia (UFMG), em programa de co-tutela com a Université d’Avignon. 
Mestrado em Direito pela UFMG. Master em Derecho Ambiental pela Universidade de 
Andalucia. Bacharelado em Direito UFMG. Professora de Direito no Centro Universitário 
Newton Paiva e na graduação e mestrado da Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC/MG). 
E-mail: maralucemc@gmail.com. 
  



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

149 
 

new cultural paradigm. The purpose is to understand the interaction between 
the human being and the natural environment and if such interaction can be 
considered as a way of promoting environmental preservation, through the 
creation of a sense of recognition of the being in the natural landscape 
perceived by him, leading the appropriation of the territory and creation of the 
place. The deductive method was used as a monographic technique, with a 
bibliographical review of articles and national doctrinal work. 
 

Keywords: urbanization; landscape; environment; law; culture. 

Introdução 

O meio ambiente entendido no âmbito de sua totalidade conceitual 

guarda, em si, aspectos de ordem essencial que dão fundamento ao necessário 

significado da compreensão da integralidade reconhecida como diretriz da 

matéria ambiental. 

A consciência relativa à constituição da definição de meio ambiente traz 

a lume a preocupação com elementos cuja relevância se assenta na 

consecução do alcance da qualidade de vida e cuja integração é resultado 

natural da interação entre o indivíduo e a natureza. Dentre esses elementos 

componentes do meio ambiente, pode ser elencada a paisagem como produto 

da percepção do ser em face do mundo que o rodeia. 

Tem-se, portanto, a paisagem como aspecto fundamental e integrante 

do conceito de meio ambiente natural, cultural e artificial, algo construído e 

reconhecido, cujos resultados se traduzem em expressão da cultura e na 

delimitação humana de pertencimento posta para além da mera estética, 

apresentando-se repleta de significação por ser composta de valores 

definidos individual e coletivamente. 

O esboçado entendimento de paisagem apresentado no atual 

paradigma geográfico e jurídico é colocado de forma oposta ao existente no 

passado, ao reconhecê-la inicialmente como construída, fruto do intelecto 

humano em perceber a soma dos elementos constituintes e dotá-los de 

significado. Essa visão contemporânea destaca o papel primordial conferido 

ao observador, único capaz de atribuí-la de sentido, materializando-a, seja no 
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plano físico ou no campo valorativo das lembranças, em processo construtivo 

classificado pela doutrina como paisagem memorial. 

Ampliando tal concepção, frise-se o dinamismo natural inerente a toda 

paisagem, em um contexto de mutabilidade ocasionada por fatores 

ambientais variados e as alterações culturais causadas pelo ser humano, 

privilegiando a noção de conservação em detrimento da ideia de preservação 

intimamente ligada à definição de um locus estático e perene. 

O referido fenômeno de mutabilidade é menos perceptível nas áreas de 

preservação ambiental, onde ainda predomina a concepção na qual está 

inserida a ideia de que para ser preservado o meio ambiente natural é 

necessário a manutenção da unidade ambiental na forma como ela está no 

estado natural ou promover um uso com menor interferência humana, cujo 

sinônimo é o termo conservação4. 

Em face do exposto, surge a necessidade de se estudar se a interação 

entre ser humano e meio ambiente natural pode ser considerada como uma 

forma de promoção da preservação ambiental, através da criação de um 

sentimento de reconhecimento do ser na paisagem natural percebida por ele, 

levando à apropriação do território e criação de um lugar. 

Da análise preliminar do tema, emergem duas possibilidades 

antagônicas, sendo perspectivas aparentemente conflitantes do processo de 

criação e valoração da paisagem.  Primeiramente se descortina a excessiva 

valorização estética do locus paisagístico e o reconhecimento dele apenas 

como mera mercadoria, em detrimento do deleite como valor, percepção que 

poderia ser um elemento subjetivo importante no reconhecimento e 

conservação da paisagem.  

 Tal visão observada sob o enfoque do mercado de consumo tem 

ocasionado desenvolvimento de inúmeros projetos a impactarem o meio 

ambiente e a paisagem de várias localidades classificadas como unidades de 

conservação, através do desejo de ocupação de áreas no entorno para 

residência ou lazer. 

                                              
4 Relativamente as distinções entre preservação e conservação, interessante são as 
ponderações realizadas por (CUSTÓDIO 2014, p. 83). 
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Em contraposição a esse uso mercantilizado, é colocada a ideia 

tradicional de criação da paisagem enquanto algo intimamente associado ao 

sentimento de pertencimento de determinada comunidade, nada impedindo 

aparentemente a utilização até mesmo do sentimento de deleite como fator 

de valoração da paisagem. 

Frente ao exposto é posto o problema da pesquisa, devendo ser 

questionado quais os efeitos trazidos pelo processo de urbanização das áreas 

do entorno das unidades ambientais naturais e em que medida esse processo 

contribui para o reconhecimento da paisagem. Como marco teórico para 

nortear a pesquisa será utilizado um conceito de paisagem apresentando por 

Guimarães (2002), a destacar o valor atribuído a determinado conjunto em face 

de uma possível modificação da forma de percepção da paisagem.  

Nesse sentido, são as colocações (GUIMARÃES, 2002 p. 119) utilizadas 

como marco teórico, apresentando a paisagem como herança materialmente 

testemunhada em objetividade emergente da subjetividade do ser em face das 

múltiplas dimensões apresentadas pelo vivido, indo além do espaço territorial 

e das imbricadas interações relativas à concretude desse próprio espaço. 

A hipótese apresentada é que uma paisagem para ser preservada não 

necessariamente deve ser imobilizada ou apenas reconhecidas as alterações 

causadas pelo fluir do tempo em determinado espaço. Ela deve ser concebida 

e assimilada culturalmente em face de um sentimento de pertencimento, 

podendo ser permitida até mesmo as mutabilidades naturais e artificiais. 

Destaca-se também que a preservação da paisagem será alcançada pela 

assimilação dela não como produto estético de consumo e sim como um valor. 

Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se como norte metodológico 

o método dedutivo, por meio da técnica monográfica, com realização de 

revisão bibliográfica de artigos e obras doutrinárias nacionais e 

internacionais. A pesquisa apresentará um conceito de paisagem cultural 

imbricado com a visão atualizada do contexto paisagístico entendido como 

cultural e, portanto, passível de tutela jurídica como patrimônio cultural.  
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 O estudo foi estruturado em linhas gerais trançando as inter-relações 

existentes entre direito, memória e cultura, as paisagens naturais e culturais 

como gênero e espécies para efeito classificatório e de estudo da temática. 

 Apresentado nessa visão holística, o aspecto natural será manifestado 

também como cultura, através da valorização simbólica apresentada pelo 

elemento natural conjugado e tendo valor juridicamente atribuído pelo sujeito 

observador, destacando o processo de formação da paisagem no novo 

paradigma culturalmente considerado.  

1 Paisagem e cultura: da valoração simbólica ao reconhecimento do aspecto 

cultural 

Na nova concepção atualizada, a paisagem é colocada como parte 

integrante de um contexto mais amplo denominado meio ambiente e, 

considerados o passado, presente e potencialidade futura, nele ela está 

inserida, sem, contudo, deixar de ser entendida como particularidade 

autônoma.  

Abordar meio ambiente é entendê-lo também sob o prisma paisagístico, 

assim, denota-se a importância inerente à paisagem, vista como fator 

responsável, dentro da complexa estrutura ecológica considerada enquanto 

conjunto, um fator intimamente ligado à garantia de qualidade de vida, por 

ser parte integrante de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Para Ahmed (2013, p. 131): 

O conceito de paisagem ganha expressão quando se fala em 
qualidade de vida nas cidades e cultura como bem ambiental, 
porquanto a mesma resulta da união entre natureza e cultura. 
Forjada no âmbito da relação entre homem e sua intervenção na 
natureza, os cuidados com a paisagem refletirão, assim, a qualidade 
de vida dos habitantes da cidade (...). 

Em perspectiva a ampliar essa ideia trazida por Ahmed de associar 

qualidade de vida à paisagem, Guimarães (2002, p. 120) disserta acrescentando 

a importância do liame existente entre os grupos e o lugar de pertencimento, 

fornecendo um outro aspecto da qualidade de vida atribuída a determinado 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

153 
 

lugar, a identidade entre o grupo e o lugar, formando um prolongamento dessa 

própria identidade. Nesse sentido se posiciona a autora:  

À medida que os grupos culturais reencontram seus espaços como 
um prolongamento da própria identidade dos seus habitantes, estas 
relações são intensificadas, interiorizadas, gerando processos 
combinados e simultâneos de construção, destruição e recuperação 
da paisagem, de natureza diversificada (...) (GUIMARÃES 2002, p. 120).  

Assim, a paisagem se revela enquanto produto derivado da 

interveniente ação humana. O ato da ação humana detentora das 

prerrogativas de sensibilização pelos sentidos, apreensão, reconhecimento, a 

permanência e valoração dela, é materializado na paisagem, tornando-a um 

repositório de oferta de informação, arquivo e memória coletiva, cujas 

peculiaridades são reconhecidas nos processos de pertencimento da 

sociedade local, conectando o ser ao local que se torna lugar. 

Ahmed (2013, p. 131) relaciona os conteúdos paisagísticos aos fatores 

constituintes das sociedades, indicando que: 

(...) a paisagem é fonte atrativa na identificação do cuidado com o 
espaço territorial em que vive, não só pela referência a seu passado, 
mas pelo o que poderá representar em relação a seu futuro. Traz a 
paisagem valores culturais subjacentes, estéticos e históricos cuja 
degradação atinge a qualidade de vida. 

Desse modo, representando a preferência reveladora da identidade 

cultural e simbólica da humanidade, no estudo é adotado uma perspectiva da 

paisagem enquanto produto da percepção humana, razão pela qual em maior 

ou menor intensidade ela deve ser classificada como cultural, partindo do 

elemento observador e da percepção dele para classificá-la.  

Compreender e ponderar sobre essa visão cultural da paisagem trazida 

pelos citados autores, bem como sobre a tipologia dela e as interconexões 

existentes entre o ser e o local é relevante porque servirá como parâmetro 

para a análise das novas formas de percepção e assimilação do ambiente 

paisagístico derivadas dos processos de ocupação do meio ambiente. 

Tal entendimento é necessário para compreensão da paisagem como 

um produto derivado da valoração humana a representar uma simbologia de 

extrema importância para a coletividade envolvida no locus paisagístico, a 
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guiar as ações humanas de assimilação do meio que a cerca, de modo a 

construir o que se convencionou classificar de paisagem cultural. 

2 O processo de formação da paisagem e sua tipologia: a paisagem natural e 

sua inserção no novo paradigma cultural 

A paisagem é produto da associação de múltiplos elementos, que sob a 

ação constante de vários fatores é transformada no tempo e no espaço em 

determinado contexto e local, podendo ser alterada por processos históricos, 

culturais e naturais fenomênicos ou até mesmo econômicos. Nesse sentido 

dissertam Maciel e Lima (2011, p. 169): 

(...) é um resultado de forças naturais e humanas que constitui um 
fato físico e cultural, os quais estão interligados no espaço em um 
determinado período (tempo), entendendo esse resultado como o 
produto e não como uma imagem. Deve ser entendida também como 
uma estrutura morfológica determinada, que pode ser mensurada, 
quantificada e qualificada (...). 

Desse modo, as paisagens representam contínuo processo de 

construção e reconstrução, sendo factíveis e mutáveis, dada a característica 

dinâmica apresentada por ela, fenômeno mais perceptível na denominada 

paisagem cultural. Reconhecer esse fator intrinsecamente ligado a ela é de 

suma importância para ser compreendido o conceito de ambiente paisagístico 

como algo que é percebido e assimilado pelo ser humano, bem como a 

influência causada pelo observador na forma de reconhecimento e inserção 

no ambiente paisagístico. 

Sob a perspectiva da construção da paisagem na percepção do 

observador, há a criação de múltiplas paisagens de forma sucessivas a 

depender do interesse da coletividade e seus interesses, tudo proporcionado 

pelo rearranjo dos elementos constituintes dela no tempo e oriunda da 

também mudança cultural da visão do observador e do interesse valorizado 

por ele.  

 Na ótica de construção e desconstrução da paisagem no tempo, 

destacam-se três elementos formadores, sendo eles: o espaço, o elemento 

humano denominado observador e a percepção subjetiva projetada por ele. 
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Tendo como enfoque a classificação e tipologia, elas podem ser, no 

entendimento da doutrina majoritária, naturais e culturais5.  

O marco de percepção do observador determina o que é paisagem, sem 

ele não existe paisagem, visto ser ela produto da construção humana. A 

simples interferência no meio, o rearranjo de elementos objetivos não produz 

paisagem porque ela somente será a partir do momento em que é reconhecida 

pelo observador. 

Assim ela é percebida culturalmente e mesmo as paisagem naturais são 

culturais se for utilizado o fator percepção e não a noção clássica de 

interferência do ser nos elementos naturais, para classificar a paisagem em 

cultural ou natural. Desse modo, melhor seria o entendimento de utilizar 

nomenclatura para a paisagem tradicionalmente entendida como natural, de 

paisagem natural cultural. 

Abordando a perspectiva de classificação do locus paisagístico 

denominada pela doutrina como paisagem natural culturalmente reconhecida, 

objeto de estudo do trabalho, tem-se a modificação mais lenta, desde que não 

influenciada pelo elemento humano a alterar a paisagem. O referido 

entendimento inclusive fornece as bases para a criação do Sistema Nacional 

de Unidades de Preservação, o SNUC. 

Portanto, a construção doutrinária sobre o tema e materializada nas leis 

de regência sobre o tema paisagem natural, notadamente a lei de criação do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, manifesta o sentido de 

preservação ou conservação da paisagem enquanto elemento integrante do 

meio ambiente natural.   

Classificadas no ordenamento jurídico nacional como unidades de 

conservação, esses fragmentos de meio ambiente preservado são 

denominados unidades de proteção integral ou unidades de uso sustentável 

e podem gerar ou não paisagens ou fragmentos de paisagens6.  

                                              
5 Nesse incluso a paisagem natural original e alterada (nota do autor). 
6 (...) Art. 7°: 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.   
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A diferenciação entre as unidades de conservação citadas 

anteriormente é definida pela possibilidade de uso pelo ser humano, sendo 

que nas unidades classificadas como de preservação, aplica-se o conceito de 

preservação em detrimento da conservação.  

Nesse ambiente paisagístico natural, notadamente após a década de 70 

do século passado, vem sendo desenvolvida uma nova forma de criação e 

apropriação da paisagem, a partir de nova percepção do espaço e dos 

elementos integrantes da paisagem natural que vai em contraposição ao 

modelo mais conhecido de materialização dela. Trata-se de tendências 

exógenas a influírem no espaço tornado lugar, alterando a percepção de 

determinado grupo sobre aquela paisagem por ele reconhecida. 

3 Paisagem e meio ambiente: a urbanização das áreas de entorno das unidades 

de proteção ambiental e seus efeitos 

A urbanização é um fenômeno a promover um contato recorrente entre 

o ser humano e o meio ambiente, criando situações de constantes tensões e 

pressões e, hodiernamente, influindo na formação da paisagem e no modo 

como a coletividade a percebe.  

Dentre vários fatores a interferirem na formação e reconfiguração da 

paisagem, podem ser destacados as obras de urbanização no entorno 

causadas pela presença humana, dentre elas: as hidrelétricas7, estradas e 

ferrovias ou até mesmo os empreendimentos imobiliários e turísticos.  São 

projetos desenvolvidos com a finalidade de promover, em tese, um uso 

                                              
§ 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 (...) (BRASIL, 2000).   
7 Sobre a instalação de projeto de usina hidrelétrica, cumpre destacar as colocações de 
(SOUZA; SANTOS, 2017, p. 119), sobre o aparente efeito negativo causado pelo empreendimento. 
Nesse sentido dissertaram: (...). Observa-se que em relação aos impactos ambientais 
experimentados pelas localidades receptoras de empreendimentos hidrelétricos, o mais 
visível, em virtude do necessário alagamento de grande área para a formação do lago da usina, 
num primeiro momento, é a destruição de áreas inteiras florestadas, áreas de preservação 
permanente ou de proteção ambiental (...). Tal entendimento apresenta efeitos deletérios que 
na nova configuração da paisagem podem ser mitigados com a percepção paisagística sob 
nova forma de apropriação da paisagem. 
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racional do meio ambiente e materializar o desenvolvimento sustentável das 

áreas de proteção, tão alardeado por empresas de turismo e incorporadoras. 

Impende destacar os impactos significativos trazidos por esses 

empreendimentos e os efeitos deles na criação de nova forma de 

reconhecimento da paisagem através da valorização de determinado lugar, 

por exemplo, para o lazer. Soma-se a isso o apelo associado aos 

empreendimentos e o desejo de parte da população usufruir do meio 

ambiente verde. 

Na esteira dessa demanda surgem os processos de urbanização das 

regiões limítrofes de lagos naturais, de represas de hidrelétricas e a 

especulação imobiliária, a criação de resorts de luxo, a pressão constante 

sobre as áreas de conservação, promovidas, inclusive, por ocupações 

ocasionadas pelo interesse de apropriação de áreas marcadas por serem 

paisagens naturais. 

Trata-se de um processo de revalorização da natureza, de mudança na 

perspectiva de criação da paisagem motivada por diferente sentimento de 

reconhecimento e pertencimento, diverso do tradicionalmente conhecido e 

desenvolvido culturalmente pelo grupo local8.  

O mote de reconhecimento dessa nova paisagem pode ser processado 

de duas formas, sendo a primeira baseada e desenvolvida no apelo comercial 

do local como atrativo turístico. Em sentido oposto, pode ser também 

percebida por um desejo de viver integrado a natureza e fundamentada no 

deleite de usufruir a paisagem. 

Tem-se, portanto, duas formas de identificação com a paisagem, 

diferentes entre si e destoantes da visão tradicional fundamentada no 

pertencimento, devendo ser analisado se essas formas de perceber a 

paisagem podem proporcionar a preservação da paisagem, através da criação 

do denominado sentimento de topofilia. Sendo que para Leme (2007, p. 5), 

                                              
8 Em sentido amplo: (...) pode ser trata-se de um desenvolvimento que é compatível com a 
preservação da capacidade da natureza em suportar a vida humana, envolvendo também a 
gestão correta dos recursos para garantir a justiça intergeracional (...) (SANTOS; STAFFEN, 2016, 
p. 280).  
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topofilia é: [...] variável em intensidade e modo de expressão, sendo essa 

afetividade por um determinado ambiente, uma resposta provocada por uma 

apreciação estética ou por fatores mais perenes como “o local de sua origem” 

ou “onde encontra seu meio de vida” [...]. 

Sob a ótica do desenvolvimento de empreendimentos para criação de 

condomínios residenciais e principalmente hoteleiros turísticos, Luchiari 

(2000, p. 38) apresenta os vieses negativos que podem ocorrer e comuns em 

ambas as finalidades de uso dos locais, impactando o meio ambiente natural 

no local de implementação dos empreendimentos.  

Representado na construção de enclaves, privilegiam a utilização do 

local paisagístico para o mero deleite. Tendo como enfoque as populações 

atingidas pelo empreendimento, denotam atividades não inclusivas da 

população local, impactando o meio ambiente e gerando uma situação de não 

melhoria da qualidade de vida da população local.  

 Esse processo é ocasionado através da valorização de 

empreendimentos totalmente desligados da cultura local e não promotores 

de um sentimento de pertencimento. Apontando soluções para evitar essas 

situações disserta a autora: 

Esse tipo de infra-estrutura turística só pode ser aceita pelo lugar, 
cidade ou município, se tal empreendimento prever uma 
contrapartida para a revalorização do lugar e de seu patrimônio 
socioambiental, tais como: extensão de infra-estrutura, extensão de 
serviços, inclusão e capacitação da população local como força de 
trabalho, valorização dos bens culturais locais, recuperação de áreas 
degradadas, tratamento adequado na destinação de resíduos (lixo e 
esgoto) (...) ( LUCHIARI 2000, p. 38). 

Contudo, tais medidas só serão válidas se proporcionarem um 

desenvolvimento sustentável da região com a devida preservação do local de 

implantação dos empreendimentos, assim protegendo as paisagens e 

inserindo os projetos dentro da cultura local, ou como frisa a autora: (...) “As 

territorialidades devem ser preservadas e valorizadas juntamente com suas 

paisagens naturais e fauna exótica” (...) (LUCHIARI 2000, p. 38). 

A urbanização motivada por tais empreendimentos gera significativos 

efeitos na localidade envolvida, desenvolvendo todo um aparato urbano 

voltado ao atendimento das necessidades de uso do local, de modo a adaptá-
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lo as demandas surgidas por frequentadores acostumados com as utilidades 

proporcionadas pelos grandes centros urbanos.   

Nesse caso a urbanização e o interesse apenas estético não são fatores 

a preservar a paisagem e o meio ambiente e, por conseguinte, promovem um 

uso apenas ocasional da região, inclusive nos casos de uso e habitações em 

condomínios residenciais, utilizados para veraneios.  

As ocupações desses espaços são processadas apenas e meramente 

com a finalidade de deleite, sendo que aquele local não é incorporado como 

patrimônio paisagístico, sendo que nesses casos os efeitos da ocupação de 

áreas limítrofes as unidades de conservação são danosas. Ao priorizarem 

apenas o aspecto urbanístico não como mote de preservação, mas sim no 

sentido de ampliação desordenada de uma infraestrutura para atender uma 

demanda de ocupação não preservacionista, o materializado é apenas o uso 

do local em atividade de uso sem um sentimento de pertencimento, 

meramente exploratório sem o animus de proteção e assimilação de 

determinado local como algo integrante do aspecto cultural. 

Em sentido oposto a essa visão, outro fator corriqueiro relacionado a 

percepção da natureza e do cenário paisagístico, contudo, pode ter efeito 

positivo na preservação da paisagem se processada de forma inclusiva. Trata-

se do relacionado como causa de forma diversa de ocupação destinada a 

residência definitiva e motivada pelo despertamento do desejo de residir em 

meio à natureza.  

Nesses casos específicos o liame de identificação entre sujeito e o local 

será criado com fundamento em um desejo de estar em meio a natureza e tal 

sentimento criará os laços a unirem o ser ao local de inserção, forjando o 

pertencimento e afetividade, transformando aquele local em um lugar.  

 Empreendimentos com esse viés desenvolvem uma ocupação a 

respeitar a criação de áreas verdes, a implementação de zonas de 

amortecimento e corredores verdes, limites de construção para as residências, 

promoção de parcelamento do solo condizente com a área de implantação do 

projeto, ações de recuperação ambiental e uso de tecnologias sustentáveis na 
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geração de energia, tratamento de efluentes, adaptando os projetos a 

realidade local, criando uma sinergia.  

O desejo de estar em meio a natureza com ânimo de permanecer passa 

a fornecer nova leitura do lugar ao ser e a ele é dada nova percepção do 

espaço, as vezes até mesmo diversa da entendida pela coletividade local, mas 

desde que preservacionista e respeitadora das visões locais, igualmente 

válida, visto que a paisagem permite uma multiplicidade de manifestações. 

Compreendida no processo tradicional de formação da paisagem, essa 

percepção destoa do contexto habitual de formação do que é entendido como 

locus paisagístico como poderá ser observado infra, embora o processo de 

formação possa ser o mesmo. 

Na visão clássica a paisagem é construída para além da mera soma de 

elementos ou até mesmo da estética natural, podendo ser vislumbrada como 

cultura e sendo dinâmica é também existência e vivência9. Percebida, torna-se 

apreendida e posteriormente valorada e tornado um lugar de possibilidades 

onde o ser se reconhece no meio. 

Portanto, o aspecto paisagístico, o lugar e a paisagem nessa corrente 

não podem ser entendidos apenas sob o ponto de vista econômico, 

conservando assim as nuances culturais de determinado conjunto, 

reconhecido  em sentido diverso do econômico, demonstrando ser  essa a 

forma mais eficiente de preservação da paisagem, modelo que conjuga o 

sentimento de pertencimento de determinado grupo em face de um conjunto, 

onde esses lugares se apresentam como manifestações da própria identidade 

da coletividade, legitimando o processo de construção da paisagem.  

Complementando tal entendimento explana Guimarães (2002, p. 120): 

À medida que os grupos culturais reencontram seus espaços como 
um prolongamento da própria identidade dos seus habitantes, estas 
relações são intensificadas, interiorizadas, gerando processos 

                                              
9 Impende destacar a concepção trazida nos escritos de Mataloto (2007, p. 123), como 
esclarecimento relativo a definição de paisagem. Para a autora, a paisagem pode assim ser 
caracterizada como: (...) “verdadeiro repositório de existências e vivências que se 
desenrolaram ao longo de milhares de anos” (...). 
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combinados e simultâneos de construção, destruição e recuperação 
da paisagem, de natureza diversificada (...).  

O espaço e demais elementos componentes da paisagem ganham 

sentidos para se transformarem em lugar e paisagem na percepção do 

observador. Esse processo de assimilação da paisagem baseado na ocupação 

de zonas limítrofes pode ser utilizado como meio de proteção ambiental desde 

que promovam a gestão eficiente das áreas de preservação nas localidades de 

implementação dos empreendimentos utilizado para esse fim, a consciência 

surgida com o intuito de preservação ambiental do contexto geográfico, 

criando a posteriori um sentimento de identificação e pertencimento com o 

lugar de forma a preservá-lo. 

Considerações finais 

A proteção da paisagem no ordenamento jurídico atual é de extrema 

importância, pois reflete a percepção do ser relativa ao espaço por ele 

valorado e em um aspecto de entendimento mais amplo, representa a tutela 

e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, necessário a 

sadia qualidade de vida.  

Contudo, o percebido é que em algumas situações, notadamente nos 

empreendimentos imobiliários em áreas limítrofes as unidades de proteção 

ambiental, existe um fator a ser destacado, tratando-se de uma mudança de 

enfoque na forma de assimilação da ideia vigente de compreensão da 

paisagem, anteriormente baseada na percepção do locus paisagístico fundado 

nos laços de pertencimento, para uma visão de perceber a paisagem como um 

bem de consumo mercantilizado, podendo a visão consumista, mercantilista 

ser desagregadora da paisagem. 

Nesse ambiente o ser deseja consumir e não valorar algo que é vendido 

por preço como mercadoria, criado no processo de construção do espaço 

paisagístico. Pode ocorrer a alteração de determinado espaço e ele passar a 

ser percebido apenas sob o prisma do consumo reorganizador do espaço 

natural e em muitas situações apenas acessível a quem puder arcar com o 

preço do consumismo.  
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Tal mudança de paradigma expõe a ideia da paisagem como 

destinatária de um processo de modificação impactante com o viés de agradar 

a determinado nicho de mercado voltado ao consumo, desenvolvendo um 

intenso processo de urbanização nessas áreas, alterando de forma 

significativa a orografia para atendimento de demandas de um consumo, sem 

a preocupação em se preservar a paisagem ou garantindo acesso democrático 

a ela. 

A predominância dessa forma de se compreender o meio ambiente 

trouxe novamente para a temática do estudo da paisagem a possibilidade da 

valorização excessiva da estética da paisagem sem a associação com o 

sentimento de pertencimento com o lugar, transformando a paisagem em 

consumo e não em valor intrinsecamente ligado ao sentimento de 

pertencimento.  

No sentido contraposto, o antagonismo criado em face da visão clássica 

de construção da paisagem traz também a possibilidade de percepção de um 

entendimento a valorizar o deleite para além de uma visão consumista, 

denotando-o axiologicamente no campo valorativo associado ao desejo de 

residir em meio a natureza, sendo essa uma manifestação do elemento 

subjetivo utilizada no reconhecimento e conservação da paisagem.   

O desafio aparentemente apresentado é a promoção de acesso a 

paisagem de forma democrática e equânime em respeito a proteção do direito 

transindividual que ela é. 

Assim, depreende-se que a paisagem pode ser preservada mesmo em 

seu dinamismo, desde que democratizada, percebida e assimilada 

culturalmente em face de um sentimento de pertencimento, de modo a 

proporcionar um uso sustentável nas áreas das unidades de conservação e 

entorno, podendo ser permitida até mesmo as mutabilidades naturais.  

O observado é que em algumas situações a interação ser humano e meio 

ambiente natural pode apresentar efeito dúplice e em casos de relevância, ser 

considerada como uma forma de promoção da preservação ambiental, criando 

um sentimento de reconhecimento do ser na paisagem natural percebida por 

ele, levando a apropriação do território e criação de um lugar ou até mesmo 
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elemento desagregador das áreas limítrofes e também das unidades de 

proteção ambiental. 
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A RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI n. 25/37 A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO 
CONFORME A CONSTITUIÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES 

The receipt of Decree-Law no. 25/37 from the interpretation according to the 
Constitution: limits and possibilities 

Almir Megali Neto1 

Resumo: A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 206 (ADPF 
n. 206) foi ajuizada, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), em janeiro de 
2010, pela Procuradoria Geral da República (PGR), para que, mediante 
interpretação conforme a Constituição, com eficácia erga omnes e efeito 
vinculante, o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 seja recepcionado pela 
Constituição de 1988.  Sendo assim, o objetivo deste artigo é refletir sobre 
como a interpretação conforme a Constituição pode contribuir para a recepção 
do referido dispositivo legal. 

 

Palavras-Chave: Constituição de 1988; Decreto-Lei n. 25/37; direito pré-
constitucional; interpretação conforme a Constituição; recepção.    

 

Abstract: The Claim of Breach of Fundamental Precept no. 206 was filed, before 
the Brazilian Supreme Court, in january 2010, by Office of the Prosecutor 
General so that by means of interpretation according to the constitution, with 
erga omnes and binding effects, the article 1 of Decree-Law no. 25/37 be 
approved by the Constitution of 1988. Therefore, the aim of this article is to 
reflects on how interpretation according to the Constitution can contribute to 
the receipt of the said legal dispositive.   
 
Keywords: Constitution of 1988; Decree-Law no. 25/37; interpretation 
according to the Constitution; Pre-constitutional law; Receipt.  

Introdução  

O Decreto-Lei n. 25/37 constitui o marco legal do início do trabalho de 

proteção ao patrimônio cultural brasileiro2. A primeira constituição brasileira 

                                              
1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestrando em Direito pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à 
linha de pesquisa História, Poder e Liberdade. E-mail: almir_megali@hotmail.com.    
2 A expressão “patrimônio cultural” tem sido criticada em razão do conteúdo econômico que 
o substantivo patrimônio carrega. Há aqueles para os quais a questão seria melhor tratada 
pela expressão “acervo cultural”. Contudo, tendo em vista que a expressão “patrimônio 
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a fazer referência ao patrimônio cultural nacional foi a Constituição de 19373. 

Desde então, as constituições brasileiras vêm fazendo referência à proteção 

do patrimônio cultural brasileiro. Assim se passou com a Constituição de 19464, 

com a Constituição de 19675, com a Emenda Constitucional n. 01/696 e com a 

Constituição de 19887.  

                                              
cultural” já está consagrada tanto no plano internacional, quanto no plano interno, manter-
se-á para fins deste trabalho a referência a tal expressão. Sobre isso, veja-se: Molinaro; Dantas 
(2013, p. 4.282).  
3 Art. 134 - Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os 
locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da 
Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados 
aos cometidos contra o patrimônio nacional. 
4 Art. 174 - O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo único - A lei promoverá a criação de institutos de pesquisas, de preferência junto 
aos estabelecimentos de ensino superior.  
Art. 175 - As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os 
monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a 
proteção do Poder Público.  
5 Art. 172 - O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo único - Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e 
os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem 
como as jazidas arqueológicas.  
6 Art. 180 - O amparo à cultura é dever do Estado.  
Parágrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e 
os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem 
como as jazidas arqueológicas.  
7 Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais.  
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 
e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:  
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  
II produção, promoção e difusão de bens culturais;  
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;  
IV democratização do acesso aos bens de cultura;  
V valorização da diversidade étnica e regional.  
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  
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Contudo, o sentido atribuído à expressão foi significativamente alterado 

com a conformação conferida aos artigos 215 e 216 pela Constituição de 1988. 

Da própria leitura dos dispositivos constitucionais mencionados (ver notas de 

roda pé n. 3, 4, 5, 6 e 7), seria possível chegar a esta conclusão. 

Pois bem, em sendo assim, assistiu-se a uma mudança da perspectiva 

de proteção do patrimônio cultural, pelo menos em sede do texto 

constitucional. Deixou-se para trás a ideia meramente objetual e oficial do 

patrimônio cultural passível de proteção para incluir também a proteção da 

cultura material e imaterial dos grupos formadores da sociedade brasileira. 

Diz-se que a mudança de perspectiva da compreensão de patrimônio cultural 

se deu, pelo menos a princípio, em sede do texto constitucional, pois mesmo 

a partir da vigência da Constituição de 1988, os órgãos do Poder Judiciário 

brasileiro e, inclusive o STF, continuaram a conferir uma leitura restrita à 

expressão, ou seja, ainda presa à compreensão conferida pelo Decreto-Lei n. 

25/37. 

Nesses termos, a Procuradoria Geral da República (PGR) propôs a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 206 perante 

o Supremo Tribunal Federal (STF) para que, mediante interpretação conforme 

a Constituição, o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/378 seja recepcionado pela atual 

                                              
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos. 
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à 
cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  
I - despesas com pessoal e encargos sociais;  
II - serviço da dívida; 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados”. 
8 Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num 
dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.  
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ordem constitucional brasileira no sentido de incluir o conceito amplo de bem 

cultural. Como não há decisão do STF sobre o mérito e tampouco sobre o 

pedido cautelar formulado pela PGR na referida ação de controle concentrado 

de constitucionalidade das leis, este artigo se limitará ao estudo da 

possibilidade de recepção do mencionado dispositivo legal pela Constituição 

de 1988 a partir do manejo da referida técnica de decisão pela PGR.  

Para tanto, na seção 2 deste artigo, será apresentada a controvérsia 

colocada para análise do STF pela PGR nos autos da ADPF n. 206, com especial 

atenção ao fenômeno da constitucionalização do direito. Na seção 3, serão 

apresentadas as sentenças intermediárias, com especial atenção à 

interpretação conforme a Constituição, como espécie das sentenças 

interpretativas. Na seção 4, serão evidenciados os equívocos conceituais 

cometidos pela PGR ao manejar a referida técnica de decisão na ADPF n. 206. 

Ao final, concluir-se-á, à luz dos pressupostos teóricos lançados na seção 3, 

que o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 pode ser recepcionado pela Constituição 

de 1988 a partir do manejo da interpretação conforme a Constituição, desde 

que os limites e as possibilidades da técnica sejam respeitados. 

1  ADPF n. 206 e a proteção do patrimônio cultural à luz da Constituição de 1988 

  A PGR propôs a ADPF n. 206 perante o STF para que, mediante 

interpretação conforme a Constituição, aquele Tribunal reconhecesse a 

expansão e ampliação do conceito de patrimônio cultural a ser tutelado pelo 

poder público e pela coletividade. Em síntese, alegou a requerente que o art. 

216 da atual Constituição da República estabeleceu a referibilidade à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira como critério para reconhecer bem cultural. 

Nesse sentido, arguiu que o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 não 

protegeria adequadamente o patrimônio cultural brasileiro, pois possuiria 

                                              
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar 
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados 
pela indústria humana. 
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uma definição restrita e limitada de bem cultural para fins de tutela pela 

coletividade e pelo Estado. Segundo a PGR, nos termos do dispositivo legal 

impugnado, bem cultural se referiria apenas a aspectos históricos e estéticos 

que estivessem intimamente relacionados com fatos memoráveis da história 

do Brasil, ou que tivesse excepcional valor arqueológico, etnográfico, 

bibliográfico ou artístico ou, ainda, se se tratasse de sítios ou paisagens de 

feição notável, por obra da natureza ou do homem. 

Sustentou a PGR que a partir da década de 1980 a ideia de patrimônio 

cultural passou a estar associada como fator, produto ou imagem de 

constituição e identidade dos povos, vinculada ao sentido de pertença à 

multiplicidade de elementos formadores da sociedade humana e à 

preservação de sua memória. Além disso, segundo a requerente, neste mesmo 

período, a proteção do patrimônio cultural deixou de ser mero dever ou tarefa 

do Estado para se converter em direito fundamental de dimensão 

transindividual e difusa. Com isso, a intelecção do dispositivo legal objeto de 

controle na ADPF n. 206 teria sido ampliada.   

Ocorre que, segundo a PGR, não obstante a transformação conceitual 

atravessada pela expressão, suas primeiras interpretações não teriam dado 

conta da ruptura paradigmática do sentido de proteção dos bens culturais 

promovida pelos artigos 215 e 216 da atual Constituição República. Por essa 

razão, foi requerida a manutenção do art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 no 

ordenamento jurídico pátrio, desde que com interpretação compatível com a 

Constituição. 

Em sendo assim, sustentou a PGR que a jurisprudência dos tribunais 

brasileiros, inclusive do STF, manteve o entendimento construído antes da 

promulgação da Constituição de 1988 no que se refere à proteção do 

patrimônio cultural. Em suma, segundo a PGR, os artigos 215 e 216 da 

Constituição de 1988 estariam sendo interpretados à luz do Decreto-Lei n. 

25/37, enquanto o correto deveria ser o contrário, ou seja, interpretar o 

Decreto-Lei n. 25/37 à luz dos preceitos constitucionais.  

Foi requerido pedido cautelar consistente em assegurar, até o 

julgamento do mérito da ação, a observância do conceito amplo de bem 
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cultural, contido nos artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, com o fim de 

impedir que a atual Constituição seja interpretada conforme o Decreto-Lei n. 

25/37. Ao final, a PGR requereu que a ADPF n. 206 fosse julgada procedente 

para que, mediante interpretação conforme a Constituição, com eficácia erga 

omnes e efeitos vinculantes, o art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 fosse 

recepcionado pela Constituição de 1988.    

1.1 Constitucionalização do direito e a necessidade de ampliação do conceito 

de patrimônio cultural 

A expressão constitucionalização do direito não possui significado 

unívoco, porém, aqui, será utilizada na acepção que a identifica como o 

fenômeno expansivo da normatividade das regras e dos princípios 

constitucionais sobre todas as demais normas do sistema jurídico9. Todo o 

direito infraconstitucional, por assim dizer, passa a ser lido à luz das normas 

constitucionais que, por sua vez, passam a condicionar o alcance, o sentido e 

a validade das demais normas do sistema. 

Nesse mesmo sentido, Silva (2005, p. 38) afirma que quando “se fala em 

constitucionalização do direito, a ideia mestra é a irradiação dos efeitos das 

normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos do direito”. Barroso 

(2015, p. 391) também empresta à expressão este mesmo sentido ao preconizar 

que “a ideia de constitucionalização do direito aqui explorada está associada 

a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 

axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico”. Souza 

Neto e Sarmento (2016) denominam este fenômeno de constitucionalização 

releitura. Para referidos autores, “trata-se de uma consequência da propensão 

dos princípios constitucionais de projetarem uma eficácia irradiante, 

passando a nortear a interpretação da totalidade da ordem jurídica”. Com isso, 

                                              
9 A expressão também é utilizada para indicar o caráter hierárquico superior das normas 
constitucionais em relação às normas dos demais ramos do direito infraconstitucional, sendo 
decorrência do princípio da supremacia da Constituição. Além disso, por constitucionalização 
do direito, também se costuma denominar a inserção nos textos constitucionais de matérias 
tipicamente afetas ao direito infraconstitucional. Exemplares neste sentido são a Constituição 
portuguesa de 1976, a Constituição espanhola de 1978 e a Constituição brasileira de 1988. Para 
tanto, veja-se: Barroso (2015, p. 390-391) e Souza Neto e Sarmento (2016, p. 43-44). 
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afirmam que “os preceitos legais, os conceitos e institutos dos mais variados 

ramos do ordenamento, submetem-se a uma filtragem constitucional: passam 

a ser lidos a partir da ótica constitucional” (SOUZA NETO; SARMENTO, 2016, p. 

44). Para Meyer (2014, p. 370),  

(...) os direitos fundamentais encontrados em uma Constituição 
encerrariam uma ‘eficácia irradiante’ por todo ordenamento jurídico. 
Os direitos fundamentais dariam a estrutura básica do Estado 
Democrático de Direito. Esse movimento é o que permitiria falar em 
uma ‘constitucionalização’ do Direito.  

Nesses termos, a constitucionalização do direito exige que todo o 

direito infraconstitucional seja lido à luz das diretrizes constitucionais, por 

decorrência da supremacia da Constituição e da força normativa de seus 

preceitos. Mas é bom dizer que nem sempre foi assim. Aponta-se que a origem 

do fenômeno remonta à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 

Alemão sob os primeiros anos de vigência da Lei Fundamental de Bonn, em 

especial, ao caso Lüth, julgado pelo Tribunal em 195810. Neste caso, o Tribunal 

reconheceu que os direitos fundamentais possuiriam uma dimensão objetiva 

para além de sua dimensão subjetiva. Assim, as normas constitucionais 

condicionariam a interpretação do direito infraconstitucional ao passo que 

vinculariam os poderes estatais exigindo destes a observância de seus 

preceitos11.  

Com isso, a Constituição ganhou supremacia material, isto é axiológica, 

sobre todos os demais ramos do sistema jurídico, de modo que todo o direito 

infraconstitucional tem de ser lido à luz das diretrizes constitucionais. 

Consagrou-se, portanto, a supremacia bem como a força normativa da 

                                              
10 Nesse sentido, veja-se: Barroso (2015, p. 393) e Souza Neto e Sarmento (2016, p. 44-45). 
Referidos autores apontam que até o julgamento do caso Lüth, o fenômeno era singularidade 
da experiência constitucional norte-americana. 
11 Não se desconhece que o reconhecimento de uma dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão implicou na chamada 
jurisprudência de valores, segundo a qual os direitos plasmados na Constituição refletiriam 
os valores supostamente compartilhados por toda a sociedade, cabendo ao Judiciário 
proteger e promover tais valores no exercício de suas funções. Tampouco se desconhece as 
críticas que têm sido feitas a esta compreensão, especialmente, no que se refere à atribuição 
à jurisdição constitucional da prerrogativa de ditar à sociedade os padrões de comportamento 
ética ou pragmaticamente desejáveis. Contudo, por extrapolar o objeto de estudo deste 
trabalho, tais questões não serão abordadas aqui. Para uma visão crítica do fenômeno, veja-
se: Oliveira (2016a), Oliveira (2016b), Cruz (2004) e Meyer (2017). 
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Constituição. As normas constitucionais são, dessa maneira, não apenas 

parâmetros de validade das normas infraconstitucionais, mas, também, 

vetores interpretativos destas.  

Logo, pode-se dizer que em toda interpretação jurídica haverá 

interpretação constitucional e que a aplicação do direito ao caso concreto 

necessariamente envolverá, direta ou indiretamente, a aplicação da 

Constituição. A aplicação da Constituição será direta na hipótese em que ou a 

pretensão deduzida em juízo ou o provimento jurisdicional estiverem 

fundados em algum enunciado normativo diretamente extraído do texto 

constitucional. Por sua vez, a Constituição será indiretamente aplicada quando 

se tratar de verificar a compatibilidade da norma infraconstitucional com a 

Constituição e de orientar a interpretação do direito ordinário à satisfação das 

diretrizes constitucionais. Com relação ao Poder Judiciário, a Constituição 

serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis e de vetor 

interpretativo do direito infraconstitucional. 

Dessa maneira, sendo a Constituição o vetor interpretativo do direito 

infraconstitucional, deve-se reconhecer que o Decreto-Lei n. 25/37 tem de ser 

lido à luz da ruptura paradigmática realizada pela Constituição de 1988:  

A Constituição Federal de 1988 amplia a noção de patrimônio cultural 
com o reconhecimento, tanto dos bens de natureza material, como 
os de natureza imaterial portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira. A inclusão dos bens de natureza imaterial no rol de bens 
culturais merecedores de proteção jurídica, em sede constitucional, 
significa e desvela um novo momento da historicidade do direito no 
que diz respeito ao não ocultamento das múltiplas e plurais 
representações culturais dos povos formadores do tecido social e, 
consequentemente, da memória brasileira. Classicamente, a 
proteção jurídica do patrimônio cultural, recaia sobre bens de 
natureza material. (...) Assim, a atual proteção constitucional do 
patrimônio cultural configura um rompimento com a exclusividade 
histórica do paradigma da materialidade, para ampliar e incluir, de 
modo complexo, os bens culturais de natureza imaterial (MOLINARO; 
DANTAS, 2013, p. 1982-1983). 

Na atual ordem constitucional, o patrimônio cultural é direito 

fundamental de terceira dimensão, de titularidade transindivdual e difusa12, 

                                              
12 Sobre isso, veja-se: Varella (2014, p. 64). 
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tanto que pode ser tutelado pela via da Ação Popular13 e da Ação Civil Pública14. 

É preciso reconhecer que a classificação dos direitos fundamentais segundo o 

critério denominado constitucional-literal “é por demais míope por não 

reconhecer a existência de direitos fundamentais em outras partes do texto 

constitucional” (FERNANDES, 2015, p. 314)15, pois os direitos fundamentais 

somente podem assim ser reconhecidos nas situações concretas de aplicação, 

ou seja, à luz dos casos concretos colocados para apreciação judicial, a partir 

do uso argumentativo das partes em litígio, hipótese na qual seria possível 

estabelecer as proporções e os significados do direito em debate (OLIVEIRA, 

2004, p. 189-226). Por fim, em uma leitura paradigmática da questão das 

dimensões dos direitos fundamentais (OLIVEIRA, 2004, p. 189-226), uma nova 

dimensão não exclui a anterior e tampouco significa um mero acréscimo de 

novos direitos no texto constitucional, mas sim promove uma redefinição do 

sentido e do conteúdo dos direitos anteriormente fixados. Por tais razões, não 

apenas o direito infraconstitucional tem de ser lido à luz da nova concepção 

de patrimônio cultural adotada pela Constituição de 1988, mas também todo 

o sistema de direitos fundamentais deve ser compatibilizado e harmonizado 

com esta nova concepção. 

Cumpre agora verificar como a interpretação conforme a Constituição 

pode contribuir para a redefinição do art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37, 

atentando-se para as singularidades, os fundamentos e os limites que 

                                              
13 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
14 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
(...) 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
15 O próprio STF já reconheceu a existência de direitos fundamentais para além do 
agrupamento contido na organização textual da Constituição, isto é, para além do rol 
compreendido entre os artigos 5º e 17 da Constituição. Sobre isso, veja-se: BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal, ADI 939, Rel. Min. Sidney Sanches, julgamento em 15/12/1993, DJ 18/03/1994. 
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distinguem referida técnica de decisão das demais, à luz do requerimento 

formulado pela PGR na ADPF n. 206.  

2 As sentenças intermediárias no exercício do controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis 

Na tradição do direito constitucional brasileiro, a nulidade do diploma 

legal infraconstitucional seria decorrência lógica e inevitável da constatação 

de sua incompatibilidade com a Constituição. Nesse sentido, quando juízes e 

Tribunais se convenciam, em qualquer dos processos de constitucionalidade 

das leis, sobre a inconstitucionalidade de determinado diploma normativo 

infraconstitucional, vincular-se-ia “dessarte uma situação – a 

inconstitucionalidade – à conseqüência jurídica – nulidade” (MENDES, 2005, p. 

254): 

O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do 
direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por 
praticamente todos os nossos importantes constitucionalistas. 
Fundada na antiga doutrina americana, segundo a qual “the 
inconstitutional statute is not Law at all”, significativa parcela da 
doutrina brasileira posicionou-se em favor da equiparação entre 
inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, 
que o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional 
importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição 
(MENDES, 2005, p. 317-318).  

A ruptura paradigmática promovida pelo advento do Estado Social 

importou em uma alteração do papel até então desempenhado pelo Poder 

Judiciário, repercutindo, assim, inevitavelmente, no exercício da jurisdição 

constitucional e no controle de constitucionalidade por ela desenvolvido. 

Pode-se dizer que 

(...) o desenvolvimento da jurisdição constitucional levou a uma 
transformação das formas de decisão a que se socorriam os órgãos 
de fiscalização ao redor do mundo. O binômio 
constitucionalidade/inconstitucionalidade parecia avesso à ruptura 
paradigmática empreendida com o chamado Estado Social. As 
políticas públicas careciam de legitimidade constitucional e um 
Estado cada vez mais “prestador de serviços” não poderia ter 
barradas suas medidas. Por outro lado, sempre que tais políticas 
violavam direitos, em uma perspectiva cada vez mais “eticizante” do 
Judiciário, era preciso revisar as determinações estabelecidas pelo 
Legislativo (MEYER, 2017, p. 02).   
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Em compasso com as inovações introduzidas no campo do controle 

jurisdicional de constitucionalidade das leis, principalmente a partir do pós 

Segunda Guerra Mundial, observaram-se mudanças na conformação jurídico-

constitucional do controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 

Seguindo tais mudanças, a Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade perante o STF, “introduziu significativa alteração na 

técnica de decisão de controle de constitucionalidade brasileiro” (MENDES e 

BRANCO, 2012, p. 1.813). 

Nesse sentido, Streck (2002, p. 444), para quem 

(...) através da Lei 9.868, o Poder Legislativo brasileiro admite 
(explicitamente) que o Poder Judiciário possa exercer uma atividade 
de adaptação e adição/adjudicação de sentido aos textos 
legislativos, reconhecendo, ademais, que a função do Poder 
Judiciário, no plano do controle de constitucionalidade, não mais se 
reduz – repita-se – à clássica concepção de ‘legislador negativo’. À 
evidência isso não significa dizer que o Judiciário se transformará em 
legislador positivo. O instituto da interpretação conforme e os 
demais mecanismos hermenêuticos não têm o condão de 
transformar o Poder Judiciário em um órgão que está acima da 
Constituição. 

Como visto, a Lei n. 9.868/99 trouxe significativas alterações, dentre elas 

o reconhecimento da possibilidade do manejo das sentenças intermediárias 

e, em especial, das chamadas sentenças interpretativas em seu art. 28, § 

único16.  Ressalte-se que a ausência de previsão legal para o manejo da técnica 

na Lei n. 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ADPF, não 

representa óbice à sua utilização pelos órgãos do Poder Judiciário em sede de 

ADPF, pois se tem sustentado que “é possível até mesmo que essa referência 

expressa no texto legal [Lei n. 9.868/99] contribua para a autonomização da 

interpretação conforme a Constituição como técnica de decisão entre nós” 

(MENDES, 2005, p. 326). 

                                              
16 Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo 
Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da 
União a parte dispositiva do acórdão. 
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem 
redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 
Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal. 
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As sentenças intermediárias, em suma, seriam capazes de contornar o 

binômio constitucionalidade/inconstitucionalidade, evitando os transtornos e 

inconvenientes da adoção rígida da declaração de nulidade com eficácia ex 

tunc de todas as leis consideradas inconstitucionais. Dentre os mencionados 

transtornos e inconvenientes, encontram-se razões de interesse social e 

segurança jurídica capazes até mesmo de intimidar o Poder Judiciário a 

declarar inconstitucional ou não certa regra independentemente de sua 

convergência com a ordem jurídico-constitucional vigente.  

O termo sentenças intermediárias pode, então, ser entendido como 
compreensivo das diversas tipologias decisionais utilizadas pelo 
órgão de fiscalização judicial da constitucionalidade de lei ou atos 
normativos, com vistas a relativizar o código 
constitucional/inconstitucional, atendendo a fins, valores ou normas 
que podem ou não já ter sido previamente estabelecidos pelo Poder 
Constituinte ou pelo legislador (MEYER, 2017, p. 16). 

A seção seguinte se destina ao estudo da técnica da interpretação 

conforme a Constituição suscitada pela PGR, para que o art. 1º do Decreto-Lei 

n. 25/37 seja recepcionado pela atual ordem constitucional brasileira.  

2.1 A interpretação conforme a Constituição 

Para fins deste trabalho, seguindo a prática jurisprudencial do STF bem 

como a classificação doutrinária de Meyer (2017, p. 17), compreende-se por 

sentenças interpretativas “a interpretação conforme a Constituição e a 

declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto”17.  As 

sentenças interpretativas almejam salvar, pela via da interpretação, 

determinado ato normativo da pecha da inconstitucionalidade. Nesse sentido, 

pode-se dizer que as mesmas procuram   

(...) restringir o âmbito normativo do dispositivo de lei ou ato 
normativo sujeito ao controle de constitucionalidade. O tribunal ou 
juiz verifica a possibilidade de manutenção da norma impugnada no 
ordenamento jurídico, dando-lhe uma interpretação que seja 
consentânea com a Constituição ou determinando que a norma só 
será inconstitucional se aplicada a determinado grupo de pessoas ou 
de situações. Em ambos os casos, ele tem a atividade interpretativa 

                                              
17 A classificação das sentenças intermediárias não é uníssona na doutrina. Para tanto, veja-
se: Sampaio (1991, p. 159-194). 
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como definidora da possibilidade ou não da convivência da norma 
corrompida com a Constituição. Dentre os possíveis sentidos 
aferíveis pelo processo interpretativo de uma disposição legal, 
permanecerá um ou não permanecerá aquele que viole a 
Constituição (MEYER, 2017, p. 21).  

Costuma-se dizer que na interpretação conforme a Constituição “a lei 

deixa de ser declarada inconstitucional em virtude de o órgão judicial 

determinar uma interpretação da mesma que seja compatível com a 

Constituição” (MEYER, 2017, p. 21-22). Para Mendes (2005, p. 287-288), 

“oportunidade para interpretação conforme a Constituição existe sempre que 

determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de 

interpretação, sendo algumas delas incompatíveis com a própria 

Constituição”.  

Sendo assim, por meio da interpretação conforme a Constituição, 

deverá o órgão judicial, no exercício do controle de constitucionalidade das 

leis, atribuir à lei objeto de controle um sentido que seja consentâneo com a 

Constituição, evitando, dessa maneira, que a mesma seja extirpada do 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, quando a norma objeto do controle for 

plurissignificativa ou polissêmica, deve-se dar preferência para um sentido 

que seja constitucional. Através do manejo da referida técnica de decisão, 

portanto, o órgão do Poder Judiciário competente para exercer o controle de 

constitucionalidade das leis preserva a interpretação do dispositivo 

infraconstitucional impugnado que se revela compatível com a Constituição.  

Ressalte-se, desde já, que o órgão judicial, ao utilizar a técnica da 

interpretação conforme a Constituição, determina “um” sentido para o 

diploma normativo objeto do controle e não “o” sentido do mesmo, sob pena 

de desconsiderar a possibilidade de se aferir outros sentidos constitucionais 

a partir dos sinais característicos dos casos concretos. Isto é,  

(...) a interpretação conforme não pode fechar o círculo de 
intérpretes da Constituição: o máximo que ela pode fazer é 
determinar uma interpretação conforme que oriente os demais 
tribunais no exercício do controle de constitucionalidade, seja ele 
concentrado, seja ele difuso (MEYER, 2017, p. 41). 

Streck (2002, p. 515) também compartilha esta mesma visão ao afirmar 

que quando for conferido efeito vinculante e eficácia erga omnes às decisões 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

178 
 

proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade mediante 

o manejo da técnica da interpretação conforme a Constituição 

(...) o Supremo Tribunal estaria fazendo uma universalização de 
sentido, sequestrando a possibilidade ôntica-ontológica do ato 
interpretativo que exsurge de cada caso que chega à apreciação do 
Judiciário, em suas várias instâncias. O efeito vinculante estaria 
dando ao dispositivo legal um sentido-em-si-mesmo, fetichizando, 
como se a Lei já trouxesse em-si-mesma o “seu” sentido, a-histórico, 
a-temporal e descontextualizado (destaques do original).  

   Para Mendes (2005, p. 294), a interpretação conforme a Constituição 

também não poderia fixar um único sentido para a lei objeto de controle posto 

que “a declaração de compatibilidade não corresponde nem a uma censura de 

outras interpretações nem à fixação de uma única interpretação como válida”. 

Para referido jurista, se a lei declarada constitucional em um determinado 

sentido pelo Tribunal continuar “carecendo de interpretação em suas outras 

aplicações e os Tribunais ordinários, que também são competentes para 

aplicação do direito, podem desenvolver outras interpretações em 

conformidade com a Constituição” (MENDES, 2005, p. 294)18.  

Meyer (2017, p. 25) aponta que “a presunção de constitucionalidade, pelo 

menos no Brasil, seria o principal fundamento da interpretação conforme”. Por 

presunção de constitucionalidade das leis, compreende-se o princípio 

segundo o qual haveria uma espécie de “benefício da dúvida em favor do 

legislador democrático” (MEDEIROS apud MEYER, 2017, p. 24) supondo a 

constitucionalidade de todos os atos normativos por ele elaborados, já que o 

legislador teria um papel importante na definição do conteúdo da Constituição 

e estaria disposto a cumpri-la. Haveria, por assim dizer, “o reconhecimento da 

supremacia do legislador na concretização e realização da Constituição” 

(MENDES, 2005, p. 289). 

Outro argumento que confere validade à interpretação conforme a 

Constituição seria o princípio da supremacia da Constituição, que a 

compreende como norma hierarquicamente superior às demais em dado 

sistema jurídico-normativo. Pelo princípio da supremacia da Constituição, 

                                              
18 No entanto, o art. 28, § único da Lei n. 9.868/99 conferiu eficácia vinculante e efeitos erga 
omnes à interpretação conforme a Constituição.   
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nenhuma norma poderia subsistir validamente no ordenamento jurídico se 

incompatível com os preceitos constitucionais. 

Logo, a “interpretação das leis deve se dar no âmbito de um sistema 

normativo cujo vértice é a Constituição. É óbvio que qualquer interpretação 

que contrarie a mesma não é interpretação dentro do sistema de direito, mas 

uma interpretação desde sempre inexistente” (MEYER, 2017, p. 24). Ou seja, por 

força da supremacia da Constituição, “as leis e as normas secundárias devem 

ser interpretadas, obrigatoriamente, em consonância com a Constituição” 

(MENDES, 2005, p. 289).  

Por essa razão é que se poderia falar que a interpretação conforme a 

Constituição seria um mecanismo de atuação prática da constitucionalização 

do direito, na medida em que visa salvar determinado dispositivo legal 

infraconstitucional da pecha da inconstitucionalidade, atribuindo-lhe um 

sentido que seja constitucional. Isto é, por conferir ao dispositivo legal 

impugnado uma leitura consentânea com as diretrizes constitucionais19. 

Dessa maneira e, tendo em vista a função, os fundamentos e os limites 

da interpretação conforme a Constituição, analisar-se-á, na próxima seção, se 

o requerimento formulado pela PGR na ADPF n. 206 apresenta uma concepção 

adequada do manejo da referida técnica de decisão, posto que até a data de 

fechamento deste trabalho não houve qualquer decisão do STF sobre a 

matéria.  

3 A interpretação conforme a Constituição na ADPF n. 206 

Conforme aqui já mencionado, a PGR propôs, em janeiro de 2010, 

perante o STF, a ADPF n. 206 para que, mediante interpretação conforme a 

Constituição com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, o art. 1º do Decreto-

Lei n. 25/37 fosse recepcionado pela Constituição de 1988.  

De acordo com os termos da ação proposta pela PGR, o manejo da 

interpretação conforme a Constituição somente seria possível naqueles casos 

em que o dispositivo legal impugnado apresentasse mais de uma variedade 

                                              
19 Sobre isso, veja-se: Barroso (2015, p. 403). 
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interpretativa, hipótese na qual dever-se-ia dar preferência àquela que for 

consentânea com as diretrizes da Constituição.   

Para a PGR, a partir da promulgação da Constituição de 1988 o conceito 

de bem cultural só poderia ser obtido a partir de sua relação com a identidade, 

com a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, ou seja, como reflexo e expressão dos valores, crenças, 

conhecimentos e tradições envolvidos. Nesses termos, teria havido uma 

ampliação do sentido da expressão patrimônio cultural para englobar não 

apenas fato ou personagem memorável da história do país.  

Dessa maneira, conclui a PGR que a interpretação do art. 1º, do Decreto-

Lei n. 25/37 que se mostra consentânea com a ruptura promovida pela 

Constituição de 1988 deveria prevalecer sobre as demais interpretações do 

referido dispositivo normativo. 

Sendo assim, requereu que a ação seja julgada procedente, conferindo-

se interpretação conforme a Constituição ao art. 1º, do Decreto-Lei n. 25/37, 

com eficácia erga omnes e efeito vinculante, para que se inclua no sentido 

normativo do dispositivo legal impugnado o conceito ampliado de bem 

cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição de 1988. Além disso, 

requereu que mediante o manejo da referida técnica de decisão fossem 

afastadas todas as intelecções que limitem o conceito ao seu aspecto 

puramente físico e ligado à história oficial do país. 

Diante disso, duas questões merecem ser analisadas aqui. A primeira 

diz respeito à possibilidade de atribuição de efeitos erga omnes e eficácia 

vinculante a eventual decisão que venha a ser proferida no referido caso a 

partir da interpretação conforme a Constituição. A segunda diz respeito à 

possibilidade de exclusão de outras possibilidades interpretativas através da 

interpretação conforme a Constituição.  

Pois bem, conforme já dito anteriormente, da perspectiva adotada neste 

trabalho não se afigura possível atribuir efeitos erga omnes e eficácia 

vinculante mediante o manejo da técnica da interpretação conforme a 

Constituição. Isso porque a medida restringiria o rol de intérpretes da 

Constituição tornando válida apenas a interpretação da Constituição conferida 
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pelo STF, como se este Tribunal fosse o único intérprete autorizado da 

Constituição20. 

Referido entendimento iria de encontro com a própria tradição 

brasileira do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis que, desde 

a primeira República, com a Constituição de 1891, adotou o modelo difuso de 

controle de constitucionalidade. Isto é, “para os objetivos destas reflexões, 

torna-se relevante dizer que o controle difuso vigora no Brasil desde a 

implantação da República” (STRECK, 2002, p. 340). O controle difuso de 

constitucionalidade das leis é aquele modelo no qual todo e qualquer juiz ou 

tribunal é competente para reconhecer a inconstitucionalidade de diploma 

legal infraconstitucional e recusar sua aplicação ao caso concreto, cuja origem 

remonta a Madison vs. Marbury, julgado pela Suprema Corte americana, em 

180321. 

Ora, ao se admitir a possibilidade de apenas o STF apresentar uma 

interpretação do dispositivo legal impugnado, como ocorre quando se 

sustenta a possibilidade de atribuição de efeitos erga omnes e eficácia 

vinculante às decisões proferidas mediante o uso da interpretação conforme 

a Constituição, se está, na verdade, impedindo que juízes e tribunais exerçam 

legitimamente sua tarefa de interpretar e aplicar a Constituição aos casos 

concretos.  

Parece evidente concluir, assim, que esse sentido 
desvelado/revelado – porque não nulificado/nadificado – não pode 
ter efeito vinculante, porque petrifica o processo hermenêutico para 
o futuro. A singularidade de cada caso (que é sempre um ente, no seu 
ser) não pode ficar amarrada a um sentido (categoria) previamente 
dado (ponto fixo de sentido), pois, se assim fosse, teríamos a 
“revelação” de um “universal” com nítido conteúdo essencialista 
(portanto, metafísico, em face do inexorável 
escondimento/esquecimento da diferença ontológica, um dos 
teoremas fundamentais da Nova Crítica do Direito) (STRECK, 2002, p. 
491).           

Ademais, referido entendimento apostaria na possibilidade de se 

extrair um sentido unívoco de determinado enunciado normativo que 

expressasse e esgotasse todas as possibilidades interpretativas do mesmo. Ou 

                                              
20 Para uma defesa da abertura do rol dos intérpretes da Constituição, veja-se: Härbele (1997).  
21 Para tanto, veja-se: Cappelletti (1984, p. 77). 
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seja, referido entendimento ainda seria depositário da crença segundo a qual 

o operador do direito seria capaz de extrair todas as hipóteses de aplicação 

do enunciado normativo elaborado pelo legislador, mantendo, assim, a lógica 

do sujeito observador, que seria capaz de apreender o sentido do objeto 

observado, de há muito superado pelo giro hermenêutico22.    

O efeito vinculante, nas hipóteses estabelecidas na Lei 9.868 
(excluída, por razões óbvias, a declaração de inconstitucionalidade 
stricto sensu de ato normativo), empurra a dogmática jurídica mais e 
mais em direção à metafísica. Parece, assim, que setores majoritários 
da dogmática jurídica pretendem, explicitamente, estandardizar o 
Direito, mediante a construção de conceitos universalizante e 
abstratos, aptos a “informar” os operadores jurídicos, mediante a 
separação metafísica entre conceito e realidade, enfim, 
dicotomizando significante e significado (STRECK, 2002, p. 515).   

Por outro lado, a pretensão da PGR de afastar, mediante a interpretação 

conforme a Constituição, todas as intelecções que limitem o conceito de 

patrimônio cultural ao seu aspecto puramente físico e ligado à história oficial 

do país se mostra inadequada ante as características que distinguem referida 

técnica de decisão de outra modalidade das sentenças interpretativas, a saber, 

a declaração parcial de inconstitucionalidade (ou nulidade) sem redução de 

texto. 

Desse modo, é preciso distinguir a interpretação conforme a 

Constituição da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 

texto para que se possa demonstrar a confusão conceitual entre ambas as 

técnicas de decisão cometida pela PGR na ADPF n. 206. Conforme já dito 

anteriormente, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de 

texto é, ao lado da interpretação conforme a Constituição, uma modalidade de 

sentença interpretativa e com ela não se confunde.  

Ora, “diferentemente do que ocorre com a interpretação conforme a 

Constituição, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto leva 

ao provimento, ainda que parcial, do pedido de declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo” (MEYER, 2017, p. 72). Assim, na 

declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, o órgão do Poder 

Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade das leis declara a 

                                              
22 Nesse sentido, veja-se: Gadamer (2003).  
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inconstitucionalidade de determinado dispositivo normativo desde que o 

mesmo seja aplicado de determinada maneira. Ao invés de determinar um 

sentido constitucional ao dispositivo legal objeto de controle, a jurisdição 

constitucional exclui alguma ou algumas possibilidades de leitura do mesmo 

por serem contrárias à Constituição. 

Se existe indicação de hipóteses em que haverá uma norma 
inconstitucional, não há que se falar em interpretação conforme, já 
que o intuito desta é tornar a norma constitucional apresentando 
hipóteses constitucionais. Caso contrário, há alguma lógica nas 
técnicas utilizadas pelo STF ou seu manejo é casuístico? A não ser 
que a questão seja apenas terminológica, falando-se em 
interpretação conforme quando se quer dizer declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto (MEYER, 2017, p. 75) 
(destaques do original). 

Daí ser possível vislumbrar o equívoco conceitual cometido pela PGR, 

uma vez que na ADPF n. 206 foi requerido que o STF afastasse, por meio da 

interpretação conforme a Constituição, as leituras do art. 1º do Decreto-Lei n. 

25/37 que não se mostrassem consentâneas com a ruptura paradigmática 

promovida pela Constituição de 1988, pois enquanto na interpretação 

conforme a Constituição se tem a declaração de que uma lei é constitucional 

com a interpretação que lhe é conferida pelo tribunal, na declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto há a indicação de determinadas 

hipóteses de aplicação da norma que sejam inconstitucionais. 

Além de representar um manejo inadequado da técnica da 

interpretação conforme a Constituição, o requerimento de afastar quaisquer 

outras interpretações distintas do dispositivo legal objeto de controle na ADPF 

n. 206, em última instância, vai de encontro à pretensão da PGR deduzida 

nestes autos. Ora, inicialmente, a PGR pretende expandir o conceito de 

patrimônio cultural insculpido no art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 à luz das 

diretrizes constitucionais vigentes o que, de uma certa maneira, é bastante 

louvável, tendo em vista a ruptura paradigmática promovida pelo advento da 

Constituição de 1988. Ocorre que o pedido de fixação de uma única 

interpretação ao mencionado dispositivo legal pode justamente impedir o 

desenvolvimento de novas significações do mesmo e, com isso, frustrar o 
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próprio caráter aberto ao futuro e ao porvir da história do projeto constituinte 

inaugurado em 198823. 

[...] o empreendimento hermenêutico não se dá a partir de uma 
operação de subsunção de um fato a uma “categoria” (texto legal). A 
questão dita “de direito” será sempre uma questão “de fato”. 
É dessa “síntese hermenêutica” (que não decorre de um processo de 
conhecimento, mas, sim, ele ‘se dá hermeneuticamente’) que 
exsurgirá o sentido que o intérprete irá atribuir ao texto. Esse sentido 
será um dos sentidos possíveis, pois, sendo os textos “existenciais”, 
e não “meras categorias”, é a condição de possibilidade do 
desvelamento da quaestio sub exame. Casos jurídicos diferentes 
proporcionarão outros (novos) sentidos de um mesmo texto, o qual, 
repita-se não existe “solto”, categorialmente, no mundo jurídico. Um 
texto sempre se refere a algo. É esse “algo enquanto algo” que 
constitui o elemento ontológico que consubstancia a aludida síntese 
hermenêutica [...] (STRECK, 2002, p. 481) (destaques do original). 

    Por tais razões, resta demonstrado que a PGR compreendeu 

inadequadamente a interpretação conforme a Constituição na ADPF n. 206 ao 

requerer a atribuição de efeito vinculante e eficácia erga omnes à decisão a 

ser proferida pelo STF e ao pretender excluir a possibilidade de outras 

interpretações do dispositivo legal impugnado por meio da referida técnica de 

decisão.  

Considerações finais   

Ante o exposto, é possível vislumbrar que a interpretação conforme a 

Constituição pode contribuir para a recepção do art. 1º do Decreto-Lei n. 25/37 

pela Constituição de 1988. Isso porque, conforme visto, a interpretação 

conforme a Constituição pode funcionar como um mecanismo de atuação 

prática da constitucionalização do direito. Dessa maneira, torna-se possível 

conferir uma interpretação ao dispositivo legal impugnado na ADPF n. 206 que 

seja consentânea com as atuais diretrizes constitucionais, sem que para tanto 

seja preciso declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal.  

No entanto, este processo tem de se dar à luz dos fundamentos, das 

especificidades e dos limites da interpretação conforme a Constituição, por 

                                              
23 Para uma visão sobre a tensão entre a normatividade constitucional e a facticidade dos 
processos políticos, no âmbito da própria realidade social, confira-se: Oliveira (2017). 
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uma questão de integridade do Direito, para dizer com Meyer (2017) e, até 

mesmo, por uma questão de coerência com o pedido formulado pela PGR nos 

autos da ADPF n. 206. 
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MINERAÇÃO E A PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL: O CASO BENTO 
RODRIGUES 

Mining and cultural heritage protection: Bento Rodrigues case 

Vanessa Lemgruber1 
Thaís Aldred Iasbik2 

Francis de Almeida Araújo Lisboa3 

Resumo: A mineração é uma atividade de expressivo valor econômico e social, 
que traz impactos significativos tanto ambientais quanto paisagístico, o que 
pode comprometer, muitas vezes, a qualidade de vida e o bem-estar social.  
Sendo assim, o artigo objetiva analisar o caso Bento Rodrigues sob a 
perspectiva da destruição do patrimônio cultural a partir do rompimento da 
Barragem de Fundão, fruto da mineração. Como marco teórico, utilizou-se as 
ideias sustentadas sobre a memória de Bento Rodrigues de Nóbrega e 
Julianelli, pretendendo responder se há a possibilidade de reconstrução do 
patrimônio cultural identitário da comunidade de Bento Rodrigues, mesmo 
sem a presença física de seu território. A hipótese aventada indica que há um 
longo processo a ser percorrido, visto que muito se perdeu em termos 
materiais e pessoais com a destruição de Bento Rodrigues e, para isso, a 
memória tem que ser resgatada e a identidade refeita. Como metodologia, 
aplicou-se a pesquisa exploratória com método dedutivo, por meio das 
técnicas de pesquisa bibliográfica, normativa e documental. Conclui-se que a 
sensibilização é a maneira mais apropriada para fortalecer o novo paradigma 
de identidade do povo de Bento Rodrigues com a sua história e cultura e, desta 
forma, garantir a proteção de sua memória. 

Palavras-chave: mineração; patrimônio cultural; Identidade; direitos humanos; 
Bento Rodrigues. 
 
Abstract: Mining is an activity of significant economic and social value that 
causeshigh environmental and landscape impacts, which can often 
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compromise life quality and social well-being. Thus, this paper aims to analyze 
the Bento Rodrigues Case from the perspective of the cultural heritage 
destructionas a result of the Fundão Dam rupture. As a theoretical framework, 
Nóbrega andJulianelli’sworkonmemorywas used, to answer whether there is a 
possibility of reconstruction of the cultural identity of Bento 
Rodriguescommunity, even without thephysicalpresenceon its territory. The 
hypothesis suggests there is a long process to be followed, since much has 
been lost with the destruction of Bento Rodrigues and for this, the memory has 
to be rescued and identity rebuild. As methodology was used the exploratory 
research, with deductive method through bibliographic, normative and 
documentary research. It is concluded the sensitization is the most 
appropriate path to strengthening the new paradigm of Bento Rodrigues 
people identity with its history and culture and, in this way, guarantee its 
memory protection. 
 
Keywords: mining; cultural heritage; identity; human rigths; Bento Rodrigues. 

Introdução 

A mineração é uma das atividades econômicas que mais se desenvolve 

no mundo, no entanto, a questão da proteção do patrimônio cultural e 

paisagístico também tem sido extremamente difundida e discutida, sendo sua 

preservação condição indispensável para a solidariedade intergeracional. 

Por outro lado, a necessidade de crescimento econômico de países em 

desenvolvimento se choca com a questão ambiental essencial ao 

desenvolvimento humano, como é o caso do Brasil. 

Nesse espaço, o patrimônio cultural essencial para o desenvolvimento 

turístico e para a preservação da identidade de uma população é muitas vezes 

negligenciado frente ao crescimento econômico. Por se priorizar a economia e 

por não compreender que a cultura é essencial para se formar a identidade de 

um povo, o sentido de preservação e proteção acaba sendo relegado a 

segundo plano. 

Dessa maneira, a sensibilização para a proteção do patrimônio cultural 

é condição sine qua non, pois esse se torna meio de identificação humana e 

cultural com o território, é nesse espaço que as relações sociais acontecem, 

sendo fator agregador humano. Portanto, a tragédia de Bento Rodrigues por 

meio do rompimento da Barragem de Fundão, trouxe um desafio para essa 
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população, a de construir uma identidade de preservação da memória, 

garantindo assim, a solidariedade intergeracional.  

Partindo desses pressupostos, o artigo tem por objetivo geral analisar 

o caso Bento Rodrigues sob a perspectiva da destruição do patrimônio cultural 

a partir do rompimento da Barragem de Fundão fruto da mineração. 

No contexto da sua problematização, o marco teórico desse artigo 

assenta-se na legislação pátria, pretendendo responder se há a possibilidade 

de reconstrução do patrimônio cultural da identidade da comunidade de 

Bento Rodrigues, mesmo sem a presença física de seu território. 

Por conseguinte, como hipótese proposta, indica que há um longo 

processo a ser percorrido, visto que muito se perdeu em termos materiais e 

pessoais com a destruição de Bento Rodrigues e, para isso, a memória tem que 

ser resgatada e a identidade refeita 

Como metodologia, utilizou-se a pesquisa exploratória com método 

dedutivo, mediante técnicas de pesquisa bibliográfica, normativa e 

documental. 

Portanto, em linhas gerais, o texto tratará das noções constitucionais 

de mineração, proteção ao patrimônio cultural e o foco do presente artigo será 

o caso de Bento Rodrigues. 

Em suas considerações finais, o texto indicará ser a sensibilização a 

maneira mais apropriada para fortalecer o novo paradigma de identidade do 

povo de Bento Rodrigues para com a sua história e cultura e, com isso, garantir 

a proteção de sua memória e a solidariedade intergeracional. 

1 A mineração: essencial para o desenvolvimento econômico 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) apresenta 

instrumentos que têm por intuito prevenir quando possível e/ou mitigar os 

impactos ambientais oriundos das atividades humanas (BRASIL, 1981).  

Dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, inciso 

II, da Constituição Federal, prevê a garantia do desenvolvimento nacional 

(BRASIL, 1988). E nesse contexto de desenvolvimento nacional, surgem as 
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atividades minerárias, consideradas de utilidade pública, pelo artigo 3º, inciso 

VIII, alínea “b”, da Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012). 

O Brasil se constitui, economicamente, como um país 
preponderantemente mineral. Nesse contexto, muitos municípios 
brasileiros têm como principal característica econômica a mineração 
e necessitam de construção de barragens de rejeitos, especialmente 
aqueles que possuem jazidas de ferro (COSTA; SAMPAIO, 2017, p. 87). 

Sobre a importância das atividades minerárias e a essencialidade delas 

no cotidiano, é afirmado que: 

A mineração é uma atividade indispensável para a qualidade de vida 
moderna e considerada de utilidade pública – sem a extração de 
minérios não há como produzir itens que são fundamentais em nosso 
dia a dia, entre outros benefícios socioeconômicos, como a busca de 
fontes de energia renovável (IBRAM, 2017, s.p.). 

Ainda nesse sentido, quanto à imprescindibilidade da mineração, é 

exposto que: 

A mineração representa hoje atividade indispensável à evolução 
sustentável do País, chegando afirmar a doutrina que ‘a mineração é 
uma atividade de utilidade pública e como tal deve ser reconhecida, 
pois é inimaginável a vida sem minerais, metais e compostos 
metálicos, essenciais para a vida das plantas, dos animais e dos seres 
humanos. O combate à fome depende da agricultura e esta dos 
fertilizantes. Também dependem dos produtos minerais a habitação, 
o saneamento básico, as obras de infraestrutura viária, os meios de 
transportes e de comunicação (DNPM, 2006, p. 4). 

No entanto, apesar dos aspectos positivos, a mineração é 

reconhecidamente uma atividade de elevado potencial poluidor. Por esse 

motivo, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 225, § 2º, que 

“aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

Tal exigência constitucional se faz justamente porque a prioridade é 

resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo assim, não 

basta que uma atividade apresente impactos positivos, é necessário que seja 

assegurado o equilíbrio ambiental, que o exercício da atividade não implique 

em prejuízos à sociedade e que os danos eventualmente causados sejam 

reparados, frente ao mandamento constitucional.  
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Nesse sentido, ao se instalar um empreendimento minerário 

fundamental, se faz necessário levar em consideração o patrimônio cultural 

existente, para que esse não seja destruído em função da atividade 

econômica, pois ambos são essenciais ao desenvolvimento social, econômico 

e territorial, assunto que será abordado no próximo seguinte. 

2 Patrimônio cultural como direito fundamental 

Sob a égide da atual leitura constitucionalista, o rol de direitos 

fundamentais não deve ser visto de forma taxativa, tanto que o próprio Poder 

Constituinte, ao arrolar valores no art. 5º, afirmou seu caráter exemplificativo, 

quando, no §2º do referido dispositivo, afirma a existência de direitos 

fundamentais em outros excertos da Constituição Federal de 1988. 

Se, em um primeiro momento, são evidenciados os direitos de liberdade 

como de primeira dimensão, em momentos posteriores, têm-se os direitos 

sociais de segunda dimensão e direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio 

ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade de terceira 

dimensão. Nesse sentido, a tensão de nomenclatura entre gerações ou 

dimensões de direitos fundamentais pode ser encarada, em suma, pela 

contraposição entre os posicionamentos de Bobbio e Trindade, colacionados 

abaixo.  

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos – que os direitos do homem, por 
mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, 
nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em 
defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas 
(BOBBIO, 1992, p. 5). 

Já segundo Trindade: 

A fantasia nefasta das chamadas ‘gerações de direitos’, histórica e 
juridicamente infundada, na medida em que alimentou uma visão 
fragmentada ou atomizada dos direitos humanos, já se encontra 
devidamente desmistificada (TRINDADE, 1997, p. 390). 

Assim, Bobbio defende o uso do termo gerações, visto que defende a 

historicidade das lutas e conquistas de homens e mulheres mediante um 
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determinado momento temporal. Por sua vez, Trindade sustenta que a 

concretização desses direitos depende de uma concepção integrada, visto que 

os direitos são codependentes entre si para uma efetiva consolidação de 

garantias ao indivíduo e à sociedade.  

Por um lado, Bobbio enfatiza a gradual conquista de direitos e 

proteções mediante o surgimento de novas necessidades e exigências; 

Trindade, por outro, enfatiza a interdependência entre as garantias, para um 

pleno exercício, e condena a fragmentação. Adota-se, neste trabalho, a 

concepção de que os direitos fundamentais são dados em dimensões 

complementares entre si. 

No que tange o direito ao meio ambiente, entende-se pela sua 

essencialidade enquanto direito fundamental de terceira dimensão, pois, 

como assegura Costa: 

(...) (a) própria Constituição Federal, em seu art.225, dispõe que todos 
têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, 
portanto, fala de ‘todos’ e de cada ‘um’. Sendo assim, o indivíduo tem 
o direito fundamental e subjetivo a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (COSTA, 2010, p. 76). 

Nesse sentido, conforme a classificação quadripartite do meio ambiente 

coadunada por Costa (2010, p. 81), têm-se as facetas natural, cultural, artificial 

e do trabalho. Assim, o patrimônio cultural tutelado terá respaldo 

constitucional tanto no artigo 225, quanto nos dispositivos 215 e 216 da 

Constituição Federal de 1988, este que assim define a matéria: 

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: 
as formas de expressão; 
os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
(...) (BRASIL, 1988). 

Tal previsão constitucional do conceito de patrimônio cultural e valor 

histórico é encarada como uma novidade na Carta Cidadã. Como assegura 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

193 
 

Costa (2010, p. 83), no Brasil, em períodos anteriores, havia legislação 

infraconstitucional a respeito, mas somente com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 tal garantia adquiriu maior status. 

Ao se fazer uma leitura conjunta dos artigos 215 e 216, §1º da 

Constituição Federal de 1988, percebe-se que é dever do Estado garantir o 

acesso à cultura nacional e, em conjunto com a comunidade, proteger o 

patrimônio brasileiro por meio de instrumentos tais como: inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação. Desta forma, seja por 

acautelamento ou preservação, a Administração Pública tem o dever 

constitucional de guardar os bens culturais para essa e futuras gerações.  

Feitas essas considerações, passa-se a dissertar sobre o caso Bento 

Rodrigues, o qual foi afetado em virtude das falhas previsíveis da atividade 

minerária, alterando sua paisagem e destruindo por completo seu patrimônio 

cultural. 

3 O caso Bento Rodrigues 

Bento Rodrigues, que é subdistrito de Santa Rita Durão, no município de 

Mariana, em Minas Gerais, contava em 2015 com 600 habitantes e com 200 

imóveis. De acordo com Nóbrega e Julianelli (2017, p. 4), há muitos anos é 

considerada uma região propícia à mineração, e o desenvolvimento da 

referida atividade possibilitou sua ocupação e povoação, bem como fomentou 

o turismo local, que, por meio de seu patrimônio cultural, movimentava a 

economia local. 

Sobre a formação de Mariana e a sua relevância histórica, ressalta-se: 

A primitiva ocupação em Mariana (antigo Arraial de Ribeirão do 
Carmo), como em outros municípios do estado de Minas Gerais, foi 
motivada pela exploração do ouro, a partir da segunda metade do 
século XVII. Em 1745, foi elevada de vila à cidade, especialmente, para 
a implantação do primeiro Bispado do Estado. Muitos bens 
edificados do período setecentista e, principalmente, o traçado 
viário mantiveram-se preservados ao longo de muitos anos, motivo 
pelo qual Mariana foi tombada como Monumento Nacional, em 1938, 
pelo então Sphan, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (atual Iphan) (PASSOS; COELHO; DIAS, 2017, p. 277). 
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Apesar dos possíveis desastres advindos da atividade minerária na 

região, Nóbrega e Julianelli (2017, p. 5) afirmam que a população de Bento 

Rodrigues, em virtude de sua dependência econômica em relação à atividade 

minerária, defendia a permanência das mineradoras na região em virtude dos 

impactos positivos que a mineração proporcionava. No entanto, se submetiam 

a viver em estado de alerta e com a sensação de insegurança em virtude da 

possibilidade de serem afetados pelos impactos negativos do exercício de tal 

atividade, como por exemplo o rompimento de barragens. 

Bento Rodrigues foi cenário de um grande desastre ambiental em 2015 

e, em virtude disso, ocupou amplo espaço no cenário midiático, frente ao 

rompimento da barragem do Fundão, pertencente à empresa Samarco.  

De acordo com Coelho: 

Na tarde do dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, 
pertencente ao complexo minerário de Germano, de propriedade da 
Samarco Mineradora, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, 
município de Mariana/MG, se rompeu de modo repentino. A 
barragem tinha um volume de 50 milhões de m³ de rejeitos de 
mineração. Desse total, 34 milhões de m³, após galgarem uma 
segunda barragem a jusante, a barragem de Santarém, foram 
lançados na bacia hidrográfica do rio Doce. Cerca de 16 milhões 
restantes ainda permanecem armazenados nessa segunda barragem, 
que foi parcialmente danificada, mas continua ainda de pé. Esse 
material continua sendo carreado, aos poucos, a jusante, em direção 
ao mar, por meio dos tributários e do rio Doce. 
A onda de lama percorreu, inicialmente, 2,0 km até a localidade de 
Bento Rodrigues, que foi quase totalmente destruída (COELHO, 2015, 
p. 17-18). 

 Faz-se necessário acrescer que,  

[...] O “mar de lama” que percorreu o Rio Doce e desaguou no Oceano 
Atlântico, litoral do Espírito Santo, e sul da Bahia, gerou passivo 
ambiental irrecuperável e impactos socioterritoriais de drásticas 
proporções. Causou 20 mortes (até o momento), devastou os 
subdistritos Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, deixou cerca de 
600 pessoas sem moradia e outras centenas sem trabalho, sem água 
e sem sustento em diversos municípios – também as comunidades 
originárias, como os índios Krenak, que dependem do Rio Doce para 
a subsistência, foram atingidas –, matou milhares de animais e 
vegetais, extinguindo espécies e desequilibrando toda a fauna e a 
flora ao longo do Rio Doce até o mar. Os resultados das investigações 
da Polícia Federal, em junho de 2016, demonstraram que a empresa 
Samarco já sabia dos riscos de rompimento da barragem do Fundão 
antes do desastre, o que resultou no indiciamento de oito pessoas 
por crime ambiental, segundo notícias recentes (PASSOS; COELHO; 
DIAS, 2017, p. 282).  
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Pelo exposto, inicialmente, aduz ser a atividade minerária 

extremamente relevante para o crescimento econômico e desenvolvimento 

social de uma região, bem como para o próprio desenvolvimento do 

patrimônio cultural, que visa preservar a cultura e a identidade de um povo e, 

uma vez que o desastre ambiental foi consequência do exercício da referida 

atividade, o tópico seguinte trará a implicação do rompimento da barragem 

do Fundão sobre a paisagem e a memória de Bento Rodrigues. 

4 Como fica a memória de Bento Rodrigues? 

O papel do IPHAN, acrônimo para Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, enquanto instituição federal vinculada ao Ministério da 

Cultura, é preservar, divulgar e fiscalizar os bens brasileiros, além de garantir 

a utilização desses bens pela atual e futuras gerações. Tal entidade alertou 

que os danos causados ao patrimônio de Bento Rodrigues, distrito da cidade 

histórica de Mariana, são imensos, e “será necessário que as autoridades 

locais atuem de modo a minimizar o impacto que as perdas de referências da 

memória das comunidades atingidas possa causar” (IPHAN, 2015, s.p.).  

Nesse sentido, a doutrina sustenta que: 

O patrimônio que nos identifica como brasileiros deve ser 
preservado, pois um homem sem passado é um homem sem futuro. 
O homem, este ser ôntico, encontra-se em um mundo da vida, 
complexo, onde procura entendimento e acordo entre sua própria 
espécie. Desta forma, seres que se diferenciam e ao mesmo tempo 
se relacionam entre si, usam os símbolos para concretizar essa 
comunicação. Nesse mundo simbólico, encontra-se a linguagem e a 
cultura (COSTA, 2010, p. 86).  

Em interpretação ao trecho acima, existia em Bento Rodrigues uma 

memória coletiva dos cidadãos, a qual era o vínculo com sua história, por meio 

de seus antepassados. Com o rompimento da Barragem de Fundão em 2015, 

essa se perdeu junto à lama. Além da memória e da afetividade, perderam a 

herança intergeracional cultural. As vítimas do rompimento e galgamento das 

barragens são os principais focos de luta e o reconhecimento de seus direitos 

passa, necessariamente, pelo reconhecimento da história que carregam. 
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Com a destruição desses locais de memória, Bento Rodrigues vive um 

processo de rememoração de seu conteúdo material e imaterial 

historiográfico. As construções de significado por uma dada comunidade são 

valoradas pela construção cultural da vontade dos homens ou pelo trabalho 

natural do tempo (NÓBREGA; JULIANELLI, 2017, p. 11) e, hoje, a população busca 

a reconstrução de tais espaços e vínculos.  

Em outras palavras, os bens patrimoniais construídos e vividos 

coletivamente naquela localidade foram destruídos ou soterrados, apagando 

traços de memória, afetividade e identidade daquela população. Restaram 

marcas de ruína e de destruição, mas que, ainda assim, tem seu papel na 

construção coletiva da história. Nesse sentido:  

Já a ruína tem uma natureza de retorno a um passado perdido e 
funciona tanto como forma de imersão e entendimento desse 
passado, quanto como um registro histórico de outros tempos no 
tempo atual. Sendo algo material que esteve presente no tempo 
antigo e permanece vivo, mesmo que alterado, tendo continuidade 
no tempo presente, tem as funções de testemunho e cumpre o papel 
de narrar parte da história, como um desdobramento desta 
(NÓBREGA; JULIANELLI, 2017, p. 12).  

Assim, a paisagem em Bento Rodrigues, além de ser trecho da Estrada 

Real Mineira, também é palco de outras localidades históricas e marcos 

identitários, tais como: trinta e uma peças sacras levadas pela lama, inclusive 

a imagem de São Bento; a Igreja de São Bento, datada de 1718, com detalhes 

“típicos de construções barrocas, paredes de pau-a-pique e cruz latina”, que 

foi coberta de rejeitos de mineração; e a igreja Nossa Senhora das Mercês, do 

século XVIII, hoje preservada pelo fato de ser localizada num local mais 

elevado. Ressalta-se que este templo “devido a sua altitude, foi o local 

buscado como refúgio pelos moradores no momento do desastre” (NÓBREGA; 

JULIANELLI, 2017, p. 12-13).   

Além do patrimônio acima referenciado, os autores também elencam os 

bens imateriais de Bento Rodrigues, como as manifestações culturais da Festa 

de São Bento, o santo padroeiro; a festa de Nossa Senhora das Mercês; a 

produção e venda de geleia de pimenta biquinho por um grupo associativo de 

mulheres; e as reuniões no bar e restaurante da Sandra “edificação da época 
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dos tropeiros, ponto de encontro dos moradores e ponto de parada dos 

viajantes que por ali passavam (...)” (NÓBREGA; JULIANELLI 2017, p. 12-13).  

Portanto, Bento Rodrigues hoje tem que resgatar sua identidade em um 

cenário diferente, e com isso, criar novos vínculos culturais com Mariana, local 

que abriga a maior parte da população atingida e, ainda, resta o desafio de 

trazer sua memória para um novo centro cultural e fazer desse o seu lugar de 

pertencimento e identidade. 

Considerações finais 

A mineração, conforme exposto, apesar de ser uma atividade essencial, 

com inúmeros impactos positivos, como geração de renda, empregos e 

desenvolvimento da região, também expõe o local em que tal atividade é 

instalada a diversos riscos e impactos negativos. Sendo assim, certo é que a 

cada instante mais se faz necessário compatibilizar os riscos com os 

benefícios, no intuito de que a população não fique imersa em um cenário de 

insegurança e medo. 

Nesse sentido, é necessário que os empreendedores responsáveis pelas 

atividades minerárias desenvolvidas adotem técnicas e medidas para reduzir 

ao máximo os impactos negativos da atividade. 

A construção da identidade de Bento Rodrigues a partir da memória do 

patrimônio cultural destruído com o rompimento da Barragem de Fundão 

ainda tem um longo percurso, pois requer vontade política, social e econômica 

para que isso ocorra de fato. 

Sendo assim, o patrimônio cultural enquanto atividade socioeconômica 

de um povo pode ser resgatado a partir da sensibilização, tendo em vista a 

solidariedade intergeracional, não só protecionista, mas de identidade 

cultural. Assim, a sensibilização pode contribuir para criar vínculos entre a 

população e seu território, mesmo sem sua presença física. Hoje, Mariana é o 

local no qual se concentra a maior parte da população de Bento Rodrigues, e 

deve ser, portanto, palco de incentivo econômico, social e político para a 

reconstrução da identidade de Bento Rodrigues, de suas festas, ritos, e de 
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restauração e preservação dos bens materiais que sobraram do mar de lama 

deixado pelo rompimento da barragem. 

Pelo estudo feito sobre mineração e patrimônio cultural, pode se 

deduzir que a premente necessidade de proteção ambiental e social faz parte 

de uma construção coletiva e cotidiana, pois somente pela sensibilização é 

que a população de Bento Rodrigues reconstruirá seus laços territoriais e, 

assim, a partir do reconhecimento territorial da memória afetiva é que se cria 

identidade social e cultural com o lugar inserido. Dessa forma, a sensibilização 

para a preservação do que restou do patrimônio cultural é que ocasionará no 

movimento de preservação da identidade a solidariedade intergeracional, 

bem como o direito à dignidade da pessoa humana. 

Dessa maneira, é importante compreender o sentido de Bento 

Rodrigues para a sociedade e para a sua população e sua relevância enquanto 

construção de identidade, pois ao se criar vínculo afetivo territorial, o ser 

humano passa a exigir do Estado ações que efetivamente garantam direitos.  
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O CONCEITO JURÍDICO DO DIREITO À CONSULTA E AO CONSENTIMENTO PRÉVIO, 
LIVRE E INFORMADO: UMA ANÁLISE DO CASO BELO MONTE 

The juridical concept of the rigth of free, prior and informed consent: na 
analysis of Belo Monte case 

Leonardo Custódio1 
Vanessa Lemgruber2 
Eduarda Figueiredo3 

Resumo: A análise dos julgados que envolvem o empreendimento hidrelétrico 
de Belo Monte oferece importante contribuição para o Direito Ambiental, pois 
tal construção constitui-se paradigmática, tanto por suas proporções, quanto 
por ser a maior hidrelétrica construída após a promulgação da Constituição da 
República de 1988. Este trabalho objetiva definir o conceito de Direito à 
Consulta e ao Consentimento Prévio, Livre e Informado a partir da 
contraposição entre a conceituação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e os conceitos utilizados no acórdão proferido no caso Belo Monte 
pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região; cujo questionamento teve 
por objeto a consulta prévia aos povos indígenas habitantes da Volta Grande 
do Xingu e atingidos pela construção. Utilizou-se como metodologia a 
pesquisa exploratória, com método dedutivo por meio de pesquisa 
bibliográfica, normativa, documental e a análise de conteúdo. Como marco 
teórico, os estudos antropológicos de Zhouri. Ademais, faz-se análise das 
repercussões das movimentações políticas contemporâneas ao julgamento e 
da influência do Direito Internacional, por meio de decisão da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos em âmbito de direito interno brasileiro. 
 
Palavras-chave: Belo Monte; consulta prévia; povos indígenas; direitos 
humanos; direito internacional. 

Abstract: The stare decisions analysis involving the Belo Monte hydroelectric 
project offers an important contribution to Environmental Law, since such 
construction is paradigmatic, both in its proportions and because it is the 
largest hydroelectric dam built after the promulgation of the Constitution of 
the Republic of 1988. This paper aims to define the concept of Free, Prior and 
Informed Consent based on the contraposition between the concept used by 

                                              
1 Graduando em Direito pela UFMG, integrante da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, e-
mail: leocustodiomg@gmail.com 
2 Advogada. Graduada em Direito pela UFMG, com especialização em governança pela The 
Hague University. Pós-graduada em Direito Processual Civil, Mediação, Conciliação e 
Arbitragem. Mestranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento sustentável pela Escola 
Superior Dom Helder Câmara-ESDHC. E-mail: lemgrubervanessa@gmail.com 
3 Graduanda em Ciências do Estado pela UFMG, integrante da Clínica de Direitos Humanos da 
UFMG, e-mail: eduardamfigueiredo@gmail.com  



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

203 
 

the Inter - American Court of Human Rights and the concepts used in the 
judgment given in the Belo Monte case by the Federal Regional Court of the 
First Region; whose questioning had the object of prior consultation with the 
indigenous peoples living in the Volta Grande do Xingu area and struck by the 
construction. Exploratory research was used as a methodology, with a 
deductive method through bibliographic, normative and documentary 
research. As a theoretical framework, Zhouri's anthropological studies are 
used. In addition, this paper analyzes the repercussions of the contemporary 
political movements to the judgment and, also, the repercution of the 
International Law influence, by means of a decision of the Inter-American 
Court of Human Rights, in scope of Brazilian domestic law. 
 
Keywords: Belo Monte; free prior and informed consente; indigenous peoples; 
human rights; international law. 

Introdução 

Os princípios do Direito Ambiental foram adotados internacionalmente 

pelos Estados como fruto da necessidade de construção de um meio ambiente 

equilibrado e norteadores para a proteção dos ecossistemas (FIORILLO, 2013, 

p. 70), desempenhando, assim, papel central em sua formação juntamente com 

o Direito Internacional e os órgãos regulamentadores e jurisdicionais.  

Este trabalho se ocupa do Direito à Consulta e ao Consentimento Prévio, 

Livre e Informado (DCCPLI), instituto de Direito Ambiental com enfoque nos 

Direitos Humanos, cuja análise será levada a cabo por meio de estudo do caso 

paradigmático sobre a consulta prévia na construção da hidroelétrica em Belo 

Monte. Com isso, a partir da técnica de análise de conteúdo temática (GOMES, 

2016, p. 75-86), o trabalho enseja identificar em que medida o conceito, em seu 

formato definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi 

recepcionado pela Justiça Federal da 1ª região, indicativo no caso Belo Monte. 

Tal contraposição da aplicação do instituto justifica-se pois demonstra como 

vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria. 

Ademais, em consonância com o recorte metodológico proposto por 

Laurence Bardin, a intenção desta pesquisa é apontar, inclusive, “a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” 

(BARDIN, 2011, p. 44). Desta forma, além da análise jurídica dos votos no âmbito 
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do TRF-1, ressaltam-se as movimentações políticas contemporâneas ao 

julgamento e a influência da jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Em outras palavras, a análise jurídica será acompanhada 

da descrição política de fatos que marcaram o caso Belo Monte.  

1 Evolução histórica do DCCPLI 

O consenso aparente em torno das concepções de meio ambiente 

sustentável tem seu marco na ocorrência da II Cúpula da Terra, em 1992 

(Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – 

CNUMAD, conhecida por Eco ‘92). A discussão em torno do desenvolvimento 

sustentável seguiu por duas vertentes contrárias: de um lado, os “povos da 

floresta”, que defendiam que os modos de vida dos povos e comunidades 

tradicionais e indígenas fossem reconhecidos e protegidos pelo direito 

ambiental (ZHOURI, 2010, p. 12), e, de outro lado, a perspectiva política do 

paradigma da adequação ambiental e social, que tem por desígnio “conciliar 

os interesse econômicos, ambientais e sociais e, assim, ‘moldar’ o modelo 

clássico de desenvolvimento” (ZHOURI, 2010, p. 13). 

Neste sentido, no decorrer da década de 1990, as agências 

internacionais de financiamento da infraestrutura nos países periféricos 

(sobretudo o Banco Mundial), passaram a desenvolver técnicas de mitigação e 

saídas conciliatórias para os desafios da implementação de seus projetos que 

se chocavam com os interesses de populações que habitavam as áreas 

atingidas. 

No caso do direito ambiental, as soluções tecnológicas 

consubstanciaram primordialmente no aperfeiçoamento do licenciamento 

ambiental (FIORILLO, 2013, p. 250). Previsto pela Lei Complementar n. 140/2011 

e disciplinado pela Resolução n. 237/97 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, os reflexos de uma maior permeabilidade à participação e ao 

controle sociais podem ser identificados em sua divisão em etapas, na 

necessária elaboração do EIA-RIMA e das audiências públicas para conferir 

possibilidade de intervenção das populações que se localizam nas áreas de 

impacto.  



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

205 
 

Ainda que o licenciamento tenha adquirido permeabilidade às 

urgências sociais, ainda se localiza num complexo de conflitos nos quais 

impera a desigualdade de poder em todos os sentidos: político, econômico e 

técnico, sendo, portanto, inseguro afirmar que o licenciamento como está 

delineado hoje dá conta da complexa estrutura socioambiental que se propõe 

a regular. 

Como campo de sentido bourdieasiano, o licenciamento ambiental 
estrutura as relações entre esses agentes, definindo-lhes o lugar e as 
possibilidades de ação. É a distribuição desigual dos capitais 
econômico, político e simbólico, que localiza os agentes no campo, 
oferecendo-lhes poderes distintos para enunciar e fazer valer seus 
respectivos projetos políticos. É nesse campo desigual que as 
tentativas de negociação e mediação de conflitos acontece. (ZHOURI, 
2014, p. 132). 

A abordagem do licenciamento ambiental sobre os territórios dos povos 

e comunidades tradicionais levanta um aspecto importante do conflito 

ambiental: sua dimensão de conflito territorial, que o difere das dimensões 

espaciais ou distributivas. Porquanto o conflito ambiental territorial é aquele 

em que há reivindicações antagônicas de segmentos sociais diversos sobre um 

mesmo recorte territorial (ZHOURI, 2010, p. 16). 

Neste sentido, cabe destacar que o ordenamento jurídico brasileiro é 

claro quando define os territórios de povos e comunidades tradicionais como 

locais de especial proteção por parte do Estado. O Decreto 6040/07, em seu 

artigo 3º, inciso II, assevera: 

Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 
ADCT e demais regulamentações (BRASIL, 2007). 

Ainda estabelece as diretrizes que definem os sujeitos de direitos que 

terão reconhecidos seus territórios tradicionais como espaço de especial 

proteção, quais sejam (Inciso I, art. 3º, Dec. 6040/2007): 

Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
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inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 
2007). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 231, § 3º que 

“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” 
(BRASIL, 1988). 

Ainda figuram no ordenamento jurídico brasileiro, com natureza de 

normas supralegais o disposto nos diplomas de direito internacional. Em 

especial o que estabelece a Convenção n. 169 da OIT em seu artigo 15, inciso 2, 

promulgada pelo Decreto n. 5051/04: 

Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos 
recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, 
existentes na terras, os governos deverão estabelecer ou manter 
procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim 
de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, 
e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer 
programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas 
suas terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for 
possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber 
indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como 
resultado dessas atividades (BRASIL, 2004). 

A referida convenção ainda traz em seu bojo uma série de políticas 

públicas que deverão passar por consulta prévia, livre e informada antes de 

sua aplicação, como as políticas de educação, fomento a iniciativas 

econômicas e saúde. 

A Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, assinada 

em 2007, prevê, no artigo 32, 2: 

Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa fé com os 
povos indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições 
representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado 
antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou 
territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 
desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, 
hídricos ou de outro tipo (ONU, 2007) (grifos nossos).  

1.1 Critérios estabelecidos pela jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos para a efetivação do DCCPLI 
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O Brasil submete-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos desde a promulgação do Decreto 678/92, o qual positivou no 

ordenamento jurídico a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou 

Pacto de San José da Costa Rica. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte Interamericana), 

junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), compõe o 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), órgãos especiais da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), responsáveis pelo resguardo dos 

Direitos Humanos neste continente. 

São peticionários perante a Corte Interamericana, que tem competência 

para julgar violações de Direitos Humanos, apenas os Estados membros da 

OEA e a CIDH. Perante a CIDH, por sua vez, qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou 

mais Estados membros da Organização, pode peticionar em função de 

violações cometidas pelos Estados parte. 

No âmbito da decisão judicial trazida à baila no próximo capítulo, foram 

identificados quatro elementos submetidos ao escrutínio da Corte 

Interamericana no caso “Povo Samaraka versus Suriname”. Estes servem de 

aporte jurisprudencial para os Sistemas Nacionais, vez que a jurisprudência 

compõe fonte do Direito. 

Em primeiro lugar, sobre a indelegabilidade da consulta pelo Estado. 

Neste sentido, cabe pontuar que a consulta e o consentimento deverão ser 

obtidos a partir do estabelecimento de um diálogo entre o Estado e a 

comunidade atingida. Não há que se falar em ter este diálogo mediado por 

órgão público.  

A consulta pelo Estado, ao que se infere da análise da decisão da Corte 

Interamericana, pode até contar com a assessoria de órgãos ambientais (no 

caso do Brasil a FUNAI), porém a consulta deve ser intuito persona. “Este dever 

requer que o Estado aceite e ofereça informação e implica numa comunicação 

constante entre as partes” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2007, p. 42). 
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Por conseguinte, importa que a consulta respeite o procedimento 

previsto pela Convenção 169 da OIT, que prescreve o seguinte: 

ARTIGO 16  
1. Sujeito ao disposto nos próximos parágrafos do presente artigo, os 
povos interessados não deverão ser retirados das terras que 
ocupam.  
2. Quando a retirada e o reassentamento desses povos forem 
considerados necessários como uma medida excepcional, eles só 
serão realizados com seu livre consentimento e conhecimento. Não 
sendo possível obter seu consentimento, essa transferência só será 
realizada após a conclusão dos procedimentos adequados previstos 
na lei nacional, inclusive após consultas públicas, conforme o caso, 
nas quais os povos interessados tenham oportunidades de ser 
efetivamente representados.  
3. Sempre que possível, esses povos terão o direito de retornar às 
suas terras tradicionais tão logo deixem de existir as razões que 
fundamentaram sua transferência. 
ARTIGO 17  
1. Procedimentos estabelecidos pelos povos interessados para a 
transmissão de direitos sobre a terra entre seus membros deverão 
ser respeitados.  
2. Os povos interessados deverão ser sempre consultados ao se 
considerar sua capacidade de alienar suas terras ou de outra 
maneira transmitir seus direitos fora de suas comunidades.  
3. Deverão ser tomadas medidas para impedir que pessoas alheias a 
esses povos tirem proveito de seus costumes ou do 
desconhecimento das leis por parte de seus membros para assumir 
a propriedade, posse ou uso de terras que lhes pertençam. 

Neste sentido posicionou-se a Corte na medida em que determinou que 

deve ser observado um procedimento especial para a consulta. Este, por sua 

vez, deve ser feito “através de procedimentos culturalmente adequados e 

devem ter como objetivo alcançar um acordo” (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2007, p. 42). A mobilização do conceito de diálogo 

intercultural não deve passar despercebida. O que a Corte assevera neste 

comando jurisprudencial é que o povo atingido “deve ser consultado, de 

acordo com suas próprias tradições” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2007, p. 42). Não deve, ainda, o Estado se olvidar de incluir na 

consulta a totalidade da sociedade tradicional que será impactada pelo 

empreendimento, de forma que “deve assegurar-se de que os membros do 

povo Saramaka tenham conhecimento dos possíveis riscos” (CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2007, p. 42). 

O procedimento inclui, portanto, deveres de boa-fé que resguardam 

uma tomada de decisão apoiada por subsídios que devem ser fornecidos pelo 
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Estado. Assim, o que se aduz, é que não deve haver uma prevalência entre as 

informações de cunho eminentemente técnico na tomada de decisão pelo 

Estado. A função dos estudos, no que se refere ao julgado da Corte é para a 

mera informação, não vinculando a tomada de decisão dos povos originários. 

Como aporte deste critério pode-se trazer o pronunciamento da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Comunidades 

Indígenas do Distrito de Toledo versus Belize. Neste caso a Comissão 

determinou que o consentimento livre e pleno requer no mínimo que “todos 

os integrantes da comunidade estejam plenamente informados da natureza e 

das consequências do processo, e que sejam dotados de uma oportunidade 

efetiva para participar de maneira individual ou coletiva” (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2004). 

Por fim, a Corte Interamericana procedeu à análise do momento da 

realização da consulta. Este debate está no cerne do julgado apresentado 

neste trabalho em relação a Belo Monte. Ocorre que a determinação do 

referido Órgão estabelece que o momento da consulta está localizado antes 

de qualquer “outorga”, ou seja, de qualquer autorização para o 

estabelecimento do empreendimento. É assim, in verbis: 

[o povo tradicional ou indígena atingido] deve ser consultado, de 
acordo com suas próprias tradições, nas primeiras etapas do projeto 
de desenvolvimento ou investimento e não unicamente quando surja 
a necessidade de obter a aprovação da comunidade, se for o caso 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2007, p. 42). 

Cumpre pontuar que na decisão do TRF1 sobre Belo Monte, o âmbito do 

consentimento não foi considerado. Ocorre que não se identifica um critério 

objetivo para definir em que circunstância consentimento deverá ser obtido 

como vinculante à realização da obra. 

De acordo com a decisão da Corte Interamericana, o consentimento 

deverá ser obtido apenas “quando se trate de projetos de desenvolvimento ou 

de investimento de grande escala que teriam um impacto maior dentro do 

território” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2007, p. 42). 

Importa observar, neste caso, que no caso concreto julgado pela corte, o povo 

Samaraka teve seu território alagado para a construção de uma usina 
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hidrelétrica. Portanto, é de se concluir que o “impacto maior” refere-se a uma 

possível escala de violação determinada pela Corte e, portanto, considerando 

que os povos indígenas atingidos por Belo Monte não terão o seu território 

inundado, não poderia o dispositivo ser aplicado diretamente. Desta forma, 

por opção metodológica, o presente trabalho focará seus esforços na 

delimitação conceitual da Consulta Prévia. 

2 Recepção do DCCPLI pelo sistema jurídico a partir do estudo do Acórdão no 

caso Belo Monte 

2.1 Breve histórico da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

Com a crise petrolífera da década de 1970 começam a surgir no Brasil 

planos para suprir a demanda energética nacional a partir de matrizes 

alternativas ao petróleo, somando-se a este cenário o fato de que a ideologia 

desenvolvimentista da Ditadura Militar pautava o planejamento econômico. 

Em 1975, inicia-se o Proálcool, bem como diversos projetos para ampliação do 

aproveitamento hidrelétrico brasileiro. Neste momento, os interesses das 

grandes construtoras foram determinantes para a escolha dos projetos, sendo 

estes conduzidos para grandes hidrelétricas (FAINGUELERNT, 2016, p. 247). 

As primeiras pesquisas para a implantação do complexo hidrelétrico de 

Altamira datam de 1980, sendo que inicialmente estavam previstas as 

construções de duas usinas: Babaquara e Kararaô, esta última depois 

rebatizada para Belo Monte (FAINGUELERNT, 2016, p. 248). 

Nessa toada foi aprovado em 1987 o “Plano 2010”, que previa a 

construção de 165 empreendimentos hidrelétricos, sendo 40 na região 

amazônica (MERCEDES; RICO; POZZO, 2015, p. 23).  

Em 1989, iniciam-se as primeiras articulações dos movimentos sociais 

na região, tendo ocorrido o 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu em 

Altamira (PA). 

Durante a década de 1990, com a política de privatizações e abertura 

econômica, o plano de construção de usinas no Xingu foi reformado e o 
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Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu como meta sua 

construção até 2010. 

O projeto foi retomado no governo Dilma Rousseff tendo sido a última 

autorização para o enchimento da represa sido emitido em 2015. 

Foi implementada em um trecho de 100 (cem) quilômetros no Rio Xingu, 

no Estado do Pará. Sua potência instalada será de 11.233 MW, o que fará dela 

a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. A energia assegurada pela 

usina terá a capacidade de abastecimento de uma região de 26 milhões de 

habitantes, com perfil de consumo elevado como a região metropolitana de 

São Paulo. 

 

2.2 O questionamento judicial do Direito à Consulta e ao Consentimento 

Prévio, Livre e Informado (DCCPLI) 

Em 2006, o Ministério Público Federal (MPF) da Seção Judiciária do Pará 

ajuizou a ação de número 0000709-88.2006.4.01.3903, na qual, em pedido 

liminar, com o objeto de obrigação de não fazer, visa-se obstar o 

empreendimento de construção de Belo Monte até que fosse realizada a 

devida consulta prévia livre e informada à população atingida pelo 

empreendimento. O foco do questionamento recaiu sobre o Decreto 

Legislativo 788/2005, que autorizou as pesquisas para a obra sem ter realizado 

a consulta.  

2.2.1  Memorial da tramitação do Decreto legislativo 788 de 2005 

Previsto pelo artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (CRFB/88), o Decreto Legislativo (DCL) compõe um rol das espécies 

normativas que fazem parte do processo legislativo no Brasil, sendo de sua 

competência disciplinar as matérias previstas em rol taxativo do artigo 49 da 

CRFB/88. Dessa forma, o DCL trata-se de espécie normativa de competência 

privativa do Congresso Nacional, não cabendo em sua elaboração as condições 
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que regulam o ato administrativo, como por exemplo, a necessária motivação 

e justificativa. 

O DCL foco deste trabalho é de autoria do Deputado Federal Fernando 

Dantas Ferro (PT-PE). Tendo sua trajetória político partidária iniciada em 1993 

como membro da Câmara Municipal de Recife, o parlamentar iniciou sua 

atuação na Câmara Federal em 1994, quando eleito. Durante uma série de 

mandatos consecutivos, ocupou importantes posições, com destaque para sua 

atuação na Comissão de Minas e Energia. Engenheiro por formação, o 

deputado tem uma profícua produção legislativa na área. No ano de 

propositura do Decreto 788, em 2005, ele assume a secretaria de meio 

ambiente do Partido dos Trabalhadores. 

Seguindo as determinações do rito legislativo, conforme determinações 

dos artigos 53 e 54 do Regimento Interno, o PDC1875/05 foi levado à apreciação 

das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Minas e Energia e 

Constituição e Justiça e de Cidadania, em 06/07/2005. Na mesma data, a 

Câmara afeta a matéria com regime de urgência, dando celeridade ao 

processo, motivo pelo qual ele tramitou em apenas 07 (sete) dias na Câmara 

(BRASIL, 2005). 

Quanto à Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o relator 

nomeado foi o Deputado João Grandão (PT-MS). No parecer, o Deputado 

aprovou o projeto com destaque para sua abrangência (BRASIL, 2005). 

Pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

pronunciou a relatoria o Dep. João Alfredo (PT-CE). Em seu parecer, ele 

expressa preocupação em relação aos pareceres técnicos, tendo pontuado 

que somente vota a favor devido à presença destes no processo de 

licenciamento (BRASIL, 2005). 

Fica claro o entendimento do referido relator de que a construção da 

usina está vinculada aos estudos técnicos, ou seja, que estes devem ser 

desenvolvidos antes do início das obras. 

Na relatoria pela Comissão de Minas e Energia, posicionou-se o Dep. 

Federal Nicias Ribeiro (PSDB-PA), primeiro relator a ser nomeado e que 
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pertence ao estado da federação em que Belo Monte será construída. Seu voto 

evidencia o benefício econômico e o incremento em geração de energia que a 

hidrelétrica proporcionará. 

Como relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi designado 

o Dep. Carlos Aleluia (PFL-BA), que oferece uma perspectiva histórica do 

projeto, nos seguintes termos: 

Sinto muito orgulho em relatar este projeto. Há muito tempo, nós, 
brasileiros, temos perseguido a construção dessa hidrelétrica. (...). 
Portanto, vejo com muito bons olhos o aproveitamento das reservas 
que hoje chamamos Belo Monte, que no passado se chamou Cararaô 
Babaquara, e que foi objeto de incidentes com nações indígenas. O 
projeto tem de ser revestido de todo o cuidado no trato das 
referências indígenas. (BRASIL, 2005). 

Importa pontuar que a votação pela construção de Belo Monte encontra 

apoio e objeção em praticamente todos os partidos da Câmara. Desta feita, o 

convencimento para garantir a aprovação do projeto sofre pressões externas 

as mais variadas. A própria relatoria realizada por partidos de diversos matizes 

ideológicos demonstra a preocupação em garantir amplo apoio entre governo 

e oposição. É neste contexto que se localiza o parecer da CCJ. Por ter uma 

importância histórica, este voto tem o condão de influenciar nos políticos 

localizados no centro do espectro político.  

Relevante neste voto foi o ensaio de controle de constitucionalidade 

feito pelo relator, que na conclusão do parecer manifestou-se da seguinte 

forma: “Embora fugindo aos limites explícitos da minha atribuição, considero-

o meritório, oportuno, constitucional e de boa técnica legislativa”. 

2.2.2 Análise do posicionamento do Governo Federal à época do processo 

judicial 

Recorreu-se à análise das publicações do site “ptnacamara.org.br”, uma 

vez que este representa todo o leque de posições políticas internas ao partido. 

Sendo este o partido do governo, espera-se depreender a política federal ao 

tempo do julgamento. 
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Por meio do motor de busca foram utilizados os seguintes operadores 

conjugados com a partícula “e”: “Belo Monte”, “OEA”4 e “Meio Ambiente”. Em 

seguida, da leitura prévia dos textos, foram extraídos núcleos de sentido que 

se repetem nas publicações. Após, procedeu-se à análise da frequência em 

que aparecem nos textos. Os resultados obtidos foram sistematizados na 

ordem cronológica com que aparecem no sítio eletrônico, demonstrando as 

mudanças de perspectiva da bancada petista ao longo do tempo e refletindo 

a orientação central construída do Planalto. 

 

Data Título Núcleos de sentido frequentes 

Conceitos mobilizados pelos 
textos 

Soberania Desenvolvimento 
Participação 

dos 
atingidos 

Dano 
ambiental 

02/02/2010 

Hidrelétrica Belo 
Monte ampliará 

matriz energética 
“limpa” do País 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- - 

16/04/2010 

Hidrelétrica de Belo 
Monte vai gerar 

energia com 
cidadania, afirma 

Ferro 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

Vista como 
legítima 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

20/04/2010 
Aneel realiza leilão 

de Belo Monte - 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

17/06/2010 

Usina de Belo 
Monte não 

compromete as 
riquezas naturais 

do país, diz 
especialista 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

Vista como 
legítima 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

05/10/2010 

Meio ambiente, 
ética e 

transparência 
continuarão dando 
a tônica do governo 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

                                              
4 Acrônimo para Organização dos Estados Americanos. A OEA é o principal fórum regional das 
Américas em promoção do diálogo, análises de políticas e tomadas de decisão em prol da 
identificação de oportunidades para o Ocidente. 
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07/12/2010 
CDH recebe 

relatorias em 
direitos humanos 

Interferência 
positiva da 

OEA na 
soberania 
nacional 

- - - 

24/12/2010 

Lula se despede do 
povo com balanço 

de governo e 
pedido de apoio a 

Dilma 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- - 

31/01/2011 

Ibama diz que 
licença para Usina 
de Belo Monte teve 

parecer técnico 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- - 

09/02/2011 
Dutra pede atenção 

aos atingidos por 
barragens 

- 

Belo Monte 
associada 

negativamente ao 
dano ambiental 

Vista como 
legítima 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

03/02/2011 

Povos indígenas e 
entidades 

debaterão impactos 
da Usina Belo 

Monte 

- - Vista como 
legítima - 

04/04/2011 
Zé Geraldo rechaça 

posição da OEA 
contra Belo Monte 

Interferência 
negativa da 

OEA na 
soberania 
nacional 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- - 

05/04/2011 

Governo brasileiro 
classifica como 
“injustificáveis” 

pedidos da OEA por 
Belo Monte 

Interferência 
negativa da 

OEA na 
soberania 
nacional 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- - 

08/06/2011 

Zé Geraldo elogia 
instalação de 

conselho da Usina 
Belo Monte 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

Vista como 
legítima 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

06/12/2011 

Deputado Padre 
João visita 

oficialmente a 
Alemanha 

- - - 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
negativo 

01/04/2013 

CPIs analisam 
exploração sexual 
em grandes obras; 
petista quer coibir 

ação 

- - - 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
negativo 
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29/12/2015 

Áreas indígenas na 
região de Belo 
Monte serão 
vigiadas por 

satélite 

- 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento 

- 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário 

Frequência  

Interferência 
positiva na 
soberania 

nacional da 
parte da 

OEA: 1 
Interferência 
negativa na 
soberania 

nacional da 
parte da 
OEA: 2 

Belo Monte 
associada 

positivamente ao 
desenvolvimento: 

12 

Participação 
dos atingidos 

vista como 
legítima: 5 

Belo 
Monte 

associada 
a um dano 
necessário: 

7 
Belo 

Monte 
associada 
a um dano 
negativo: 2 

 

Quanto às conclusões, em primeiro lugar, comprova-se a premissa de 

que o site é formado por uma gama de posicionamentos diferentes em relação 

a Belo Monte e que demonstram a diversidade de perspectivas do próprio 

governo. Assim, do ponto de vista da interferência da OEA nos assuntos de 

Estado, em duas oportunidades esta é condenada, apresentada como 

intervenção que atropelou o processo interno brasileiro. Em outra 

oportunidade, ela é apresentada como positiva, tendo o próprio partido 

conduzido assuntos à apreciação pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). 

Quanto à associação de Belo Monte com o desenvolvimento, esta tônica 

perpassa quase todas as matérias, sobretudo aquelas elaboradas em 2010. O 

fato é que a usina é vista praticamente por todos os parlamentares do governo 

como positiva e fundamental nos marcos do desenvolvimentismo, doutrina 

adotada como marco ideológico dos governos Lula e Dilma. 

Por fim, a associação de Belo Monte como um “dano necessário” ao 

meio ambiente e às comunidades indígenas, em todas as matérias analisadas, 

aparece conjugada ao conceito desenvolvimentista. Desta forma, fica evidente 

que o governo está disposto a arcar com danos necessários a esse 

desenvolvimento. 

Da análise de conteúdo proposta resta evidenciar que a tese que 

fundamenta a defesa do governo nos autos do processo judicial está 

insculpida num esforço político de legitimação política de Belo Monte. A 
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mobilização de esforços para tornar a usina viável alcançou todos os espectros 

políticos do petismo. Vê-se pelo posicionamento radicalmente favorável de 

muitos deputados ligados historicamente com o Núcleo Agrário do partido, 

como João Grandão (PT-MS), ou Zé Geraldo (PT-PA). 

2.2.3 Os fundamentos do Acórdão que reconheceu o DCCPLI no caso Belo Monte 

Recorreu-se à análise de conteúdo dos votos dos três desembargadores 

que compõe a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

que julgaram o DCCPLI no caso Belo Monte, a saber: Des. Maria do Carmo 

Cardoso, Des. Fagundes de Deus e Des. Selene Maria de Almeida, relatora 

vencida. 

O voto do relator conduz a discussão no âmbito dos Tribunais. Sendo 

assim, por opção metodológica, os critérios de avaliação foram extraídos a 

partir do voto da relatora. 

Neste, fica patente a centralidade da Convenção 169. O voto descreve 

cada um dos povos tradicionais e indígenas que habitam a localidade, tendo 

sido mobilizados diversos conceitos centrais que definem a consulta prévia no 

âmbito dos julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Apresenta critérios que definem o DCCPLI de forma clara e completa.  

O primeiro diz respeito à possibilidade de o Congresso delegar a 

consulta prévia. A julgadora definiu seu voto pela obrigatoriedade de 

realização da consulta pela Casa Legislativa: “O constituinte ordenou que 

sejam ouvidas as comunidades afetadas para que participem da definição dos 

projetos que afetarão suas terras e seu modus vivendi”  (BRASIL 2011a, p. 19). 

Ocorre que, para a promulgação do Decreto 788/2005, esta consulta não 

foi realizada pela Congresso Nacional, tendo sido este o cerne da controvérsia 

que ensejou a propositura da ACP pelo MPF. A delegabilidade de que trata a 

relatora diz respeito ao fato de que a consulta será realizada no âmbito do 

licenciamento ambiental, e portanto, não haverá participação dos povos da 

floresta na decisão política de autorização. 

O segundo critério diz respeito à forma da consulta, tendo ela definido 

a respeito da natureza desta como intuito persona. Descarta ainda, qualquer 
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possibilidade da FUNAI substituir a comunidade indígena neste processo, 

delineando, portanto, um procedimento que seria vinculante da promulgação 

do DCL, nos termos: 

Assim como a comunidade indígena não pode ser substituída por 
outrem na consulta, o Congresso Nacional também não pode delegar 
o ato. É o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que tem 
o poder de outorgar a obra. Quem tem o poder tem a 
responsabilidade pelos seus atos. (PODER JUDICIÁRIO, 2011a, p. 20). 

Tem-se, por tanto, o terceiro elemento do DCCPLI, que é o momento em 

que ocorre a oitiva, que, nas palavras insculpidas na decisão, deve ser 

antecedente à autorização de natureza política, não podendo restringir-se às 

inflexões técnicas do licenciamento. “Não se autoriza para depois se consultar. 

Ouve-se os indígenas e depois autoriza-se, ou não, a obra” (BRASIL, 2011a, p. 

20).  

Para estabelecer o procedimento que deve orientar a consulta prévia, 

ela faz uma análise da Convenção 169, que deve servir de conteúdo para a 

lacuna da legislação brasileira, que não disciplinou o instituto, tendo 

asseverado no julgado que “as prescrições da Convenção 169 da OIT, além de 

vinculantes, podem ser de enorme valia na construção interna desse modelo 

de processo de consulta das populações indígenas” (BRASIL, 2011a, p. 24). 

A mobilização de referência pela julgadora da decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Saramaka vs. Suriname, de 

28/11/2007, demonstra o quanto a decisão foi permeável ao Direito 

Internacional. Com isso, o voto da relatora definiu uma última dimensão à 

consulta prévia, qual seja, seu procedimento (ainda que regulado pelo país), 

que deve seguir diretrizes de Direito Internacional.  

Com base no voto da relatora foram extraídos os seguintes critérios que 

serão postos à comparação com os outros dois votos proferidos nos autos 

deste processo, como resultado têm-se o seguinte quadro comparativo: 

 

Quadro resumo da compreensão pelos julgadores dos critérios estabelecidos para a 
Consulta Prévia pelo voto da relatoria 

 

Maria do Carmo Cardoso Fagundes de Deus 
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Possibilidade de delegação pelo 
Congresso Nacional 

Não admite Não admite 

Forma da consulta Conduzida por órgãos 
técnicos 

Por meio da FUNAI 

Momento em que deve ocorrer a 
consulta 

No âmbito do 
licenciamento 

No âmbito do licenciamento 

Aplicação dos procedimentos 
determinados pela Convenção 

169 ao caso concreto 

Omitidas as 
determinações da 
Convenção 169 no voto 

Decisão considera que a 
Convenção 169 coincide 
com a Lei Nacional 

 
Algumas considerações sobre os votos proferidos pelos 

desembargadores revelam controvérsias não dirimidas no curso do processo 

judicial e sua discussão se mostra válida na medida em que contribui para 

estabelecer algumas questões incidentais sobre a consulta prévia. 

O primeiro diz respeito à consulta prévia vista como privilégio. No voto 

da des. Maria do Carmo Cardoso, resta evidente esta compreensão, como se 

vê no excerto colacionado: 

(o aproveitamento dos recursos energéticos) não pode ser concedida 
sem que sejam ouvidas as comunidades indígenas afetadas, o que é 
um privilégio, pois, quando a União autoriza a exploração de 
comunidades não indígenas, elas não são consultadas (sic) (BRASIL, 
2011c, p. 07). 

Ainda neste voto, o entendimento da desembargadora parece ter sido 

guiado pelo fato de que as terras indígenas não serão diretamente afetadas, 

vez que não serão alagadas. A julgadora faz crer pela redação de que seu 

entendimento seria diverso se as comunidades fossem diretamente atingidas. 

Quanto à alegação do Ministério Público que o art. 231, § 3º, da 
Constituição, exigiria a oitiva das comunidades indígenas antes da 
concessão da autorização do Congresso Nacional, não vislumbro, 
ainda que fosse indispensável, já que o Projeto está fora das terras 
indígenas, nenhuma previsão legal, pois não consta do texto 
constitucional (BRASIL, 2011c, p. 09). 

Quanto ao critério de “ser diretamente atingido”, este é definido pelo 

estudo técnico de impacto, conforme se aduz: 

Neste ponto não há como me afastar dos laudos altamente técnicos 
elaborados pelos órgãos diretamente ligados ao empreendimento, 
entre outros IBAMA e FUNAI. Os estudos criteriosos realizados 
asseguram que o nível da vazão das águas é suficiente para garantir 
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a reprodução normal dos peixes e da própria navegabilidade do rio 
durante o ano todo (BRASIL, 2011c, p. 08). 

Revela, portanto, que o critério científico foi determinante (e talvez 

condicionante) do voto proferido, demonstrando assim a força que tem 

perante o judiciário o discurso científico, e que este, em contraposição ao 

conhecimento que os povos indígenas têm do território prevalecem. 

Importa pontuar, no sentido de ilustrar esta contraposição de discursos 

e a prevalência do discurso científico sobre um debate incidental estabelecido 

nos autos do processo, a respeito da disponibilidade de peixes às 

comunidades indígenas. A julgadora foi enfática ao hierarquizar o 

conhecimento técnico ao saber tradicional: “Os estudos criteriosos realizados 

asseguram que o nível da vazão das águas é suficiente para garantir a 

reprodução normal dos peixes e da própria navegabilidade do rio durante o 

ano todo” (BRASIL, 2011c, p. 08). 

Por fim, cumpre destacar o papel central dos órgãos técnicos e do 

procedimento administrativo de licenciamento no voto de Maria do Carmo 

Cardoso. Até a forma de consulta deve ser conduzida pelos órgãos 

profissionais responsáveis, não tendo se manifestado em nenhum ponto do 

voto pelo protagonismo das sociedades indígenas. Outrossim, manteve-se 

omissa quanto à Convenção 169 e às balizas que esta oferece à consulta prévia, 

tendo se afastado do debate sobre sua aplicação. 

O voto de Fagundes de Deus aproxima-se do voto de Maria do Carmo 

Cardoso, no sentido de hierarquizar o discurso técnico e científico, tendo 

defendido a competência da FUNAI para mediar a consulta às sociedades 

indígenas.  

Na visão dele, a Carta Constitucional não confere ao Congresso Nacional 

a atribuição de ouvir as comunidades afetadas, muito menos de forma direta 

e pessoal por seus representantes. O voto, inclusive, faz uma caricatura dos 

povos indígenas, retirando deles toda sua agência, e colocando-os num lugar 

exótico que demanda a tutela da FUNAI. Segundo ele, “a consulta aos grupos 

indígenas pode e deve ser realizada por intermédio da FUNAI, a qual possui 

quadro de pessoal com formação e especialização no trato com essa etnia” 

(BRASIL, 2011b, p. 06). 
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O desembargador, interpreta a Convenção 169 da mesma maneira que 

interpreta a Lei Nacional. De acordo com ele, o diploma de Direito 

Internacional determina apenas que a consulta seja prévia, mas não 

estabelece que deva ser anterior ao Decreto Legislativo. 

Considerações finais  

O estudo de casos paradigmáticos, a exemplo de Belo Monte, oferece 

importante contribuição para o avanço dos institutos jurídicos na medida em 

que os debates sociais que se estabelecem ao seu largo compõem o quadro 

de conflitos que revelam a profundidade do tecido social. 

A respeito do julgado pátrio colocado a lume por este artigo, conclui-se 

pela necessidade de alinhamento dos elementos que compõem o DCCPLI. 

Porém, não é possível determiná-lo a partir do resultado prático obtido nos 

autos do processo, vez que existem dimensões de contradição nos votos de 

Fagundes de Deus e Maria do Carmo. Lado outro, o voto vencido da relatora 

Selene Maria de Almeida demonstra um nível maior de detalhamento e 

equidade, além de estar em consonância com a decisão em âmbito 

internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Desta forma, os critérios definidos no voto da relatora podem ser 

utilizados para dar conteúdo normativo ao DCCPLI no Brasil tal qual é 

conferido pela aplicação humanista na seara internacional.  

Do referido voto se extrai o dever de indelegabilidade pelo Congresso 

Nacional, devendo este realizar a consulta prévia, livre e informada nas 

instâncias do Poder Legislativo, em observância procedimental dos 

dispositivos normativos da Convenção 169 da OIT, em especial o disposto nos 

artigos 16 e 17, com o devido respeito aos costumes tradicionais. Na esteira 

deste mandamento, a consulta deve preceder a decisão de natureza política, 

qual seja, a autorização por parte do Estado, não devendo ser restrita ao 

âmbito do licenciamento. 

Por conseguinte, tal consulta deve ser feita diretamente com a 

comunidade atingida, respeitando-se os institutos jurídicos e os princípios da 
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boa fé e da comunicação dialética, ou seja, respaldada no respeito mútuo e na 

primazia do diálogo. 
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A EXTRAFISCALIDADE DO IPTU COMO INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAR A 
TRIBUTAÇÃO VERDE 

Property and urban territorial tax extra-fiscal function as an instrument to 
achieve green taxation 

Elizabete Rosa de Mello1 

Victor Luna Vidal2 

Isabela Lobo Monteiro de Castro3 

Resumo: O Direito Tributário contemporâneo tem na função extrafiscal dos 
tributos uma ferramenta eficaz na concretização da tributação verde. Embora 
a extrafiscalidade tributária e a temática ambiental sejam elementos 
aparentemente distantes, a sua associação pode contribuir significativamente 
para a sociedade contemporânea. Neste sentido, o presente artigo tem como 
proposta realizar uma análise da adoção de incentivos fiscais de forma a 
contribuir com o meio ambiente. Para tanto, investigam-se as limitações e as 
vantagens proporcionadas pelo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
verde, instrumento legislativo dirigido à promoção de cidades sustentáveis. A 
metodologia adotada foi bibliográfica e crítico dialética. 
 
Palavras-Chave: extrafiscalidade; imposto predial territorial urbano; IPTU 
verde; direito tributário ambiental; meio ambiente.   
 
Abstract: Contemporary Tax Law has in the extra-fiscal function of taxes an 
effective tool in the realization of green tax. Although tax extrafiscalism and 
environmental issues are apparently distant elements, their association can 
contribute significantly to contemporary society. In this sense, the present 
article has as proposal to carry out an analysis of the adoption of fiscal 
incentives in order to contribute with the environment. To do so, we investigate 
the limitations and advantages provided by the institute of the IPTU (Property 
and Urban Territorial Tax), a legislative instrument aimed at promoting 
sustainable cities. The methodology adopted is bibliographical and critical 
dialetic. 
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Introdução 

Sob a perspectiva do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

investiga-se o emprego da extrafiscalidade no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), imposto de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 

como instrumento para a efetivação da tributação verde. Com propósito de 

incentivar a discussão acerca de políticas públicas que zelem pela efetiva 

preservação ambiental, analisar-se-á a tributação no ordenamento jurídico 

brasileiro e os impactos que eventuais incentivos fiscais podem acarretar no 

seio social. Ressalta-se, portanto, a proposta de uma reforma fiscal verde, 

fenômeno político e jurídico recentemente difundido no mundo. 

O presente artigo possui três itens: primeiramente, investiga-se a 

fundamentação normativa e teórica dos mecanismos extrafiscais no Brasil, 

descrevendo sua relação com o conceito de Tributação Justa. Em um segundo 

momento, são destacadas as perspectivas oriundas de um novo modelo de 

tributação sensível à questão ambiental, sobretudo no que concerne à 

utilização de mecanismos extrafiscais para o estímulo e a inibição de 

comportamentos pelos cidadãos, promovendo-se, por consequência, o 

controle de externalidades, conceito essencial à compreensão do 

funcionamento da tributação ambiental. Em terceiro lugar, é realizada uma 

análise do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo descritas suas 

principais características. Por fim, a partir da investigação da sua relação com 

a extrafiscalidade, são identificados os modelos de atuação da referida exação 

de modo a atender a finalidade ambiental.   

A metodologia adotada neste artigo será bibliográfica e crítico dialética, 

na medida em que não se aterá apenas a reprodução legislativa, doutrinária e 

jurisprudencial sobre o tema e, sim, a uma análise crítica sobre a possibilidade 

de utilização do Imposto Predial e Territorial Urbano com finalidade 

extrafiscal.  

1  Tributação justa e extrafiscalidade 
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Tendo como fundamento a égide do Estado Democrático, modelo de 

organização estatal que tem como elemento norteador a defesa dos valores 

mais caros à sociedade, os tributos são apresentados não somente como 

manifestações do poder soberano do Estado, mas como atividade essencial, 

isto é, um dever fundamental do cidadão em prol do funcionamento da própria 

sociedade, com base nos princípios constitucionais da capacidade 

contributiva, do custo/benefício e da solidariedade (TORRES, 2003, p. 334). 

A partir dessa reflexão, um importante conceito pode ser extraído do 

estudo do Direito Público contemporâneo: nota-se que a atividade 

arrecadatória do Estado corresponde a um mecanismo intrínseco à realização 

de serviços públicos e à promoção dos direitos fundamentais (JUSTEN FILHO, 

2014, p. 185). 

Hodiernamente, destaca-se a Constituição Republicana Federativa do 

Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), sobretudo em face ao seu art. 3º. A justiça social 

e o desenvolvimento nacional são objetivos fundamentais do estado 

brasileiro. Para tanto, é indiscutível que a tributação é o meio primordial de 

financiamento de campanhas públicas para concretização destes valores. 

Nessa perspectiva, a extrafiscalidade revela-se como ferramenta 

fundamental na promoção dos interesses coletivos por meio da atividade 

arrecadatória. Inserida num processo de inovação da atuação estatal 

propugnado pela Constituição, o instituto em comento corresponde a um 

mecanismo de fomento do desenvolvimento social e do bem-estar coletivo. 

Como forma de atuação, a extrafiscalidade baseia-se na utilização de 

meios tributários a fim de fomentar ou inibir condutas perante a população. 

Nesse contexto, conclui-se que a função extrafiscal tem como objetivo a 

interferência no domínio econômico, de modo a buscar um efeito diverso da 

simples arrecadação de recursos financeiros (MACHADO, 2016, p. 69). 

De fato, a relevância da discussão atual quanto a tal aspecto fiscal se 

alicerça na promoção de direitos preponderantemente coletivos, de forma a 

conferir um patamar mínimo de cidadania aos indivíduos por meio da tutela 

do interesse público. Hodiernamente, esse conceito está consubstanciado na 

promoção dos valores constitucionais (JUSTEN FILHO, 2014, p. 175). 
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Nessa esteira, sustenta-se que a importância da função supracitada 

consiste “[...] no emprego de instrumentos tributários para o atingimento de 

finalidades não arrecadatórias, mas, sim, incentivadoras ou inibitórias de 

comportamentos, com vista à realização de outros valores, 

constitucionalmente contemplados” (COSTA, 2009, p. 48). 

Verifica-se, desse modo, que o seu desenvolvimento legislativo 

encontra apoio não somente na necessidade de modernização da atividade 

administrativa estatal, mas também no imperativo das sociedades modernas 

pela efetivação de direitos fundamentais, notadamente, neste caso, os direitos 

relativos ao contribuinte. 

De fato, a relevância da discussão atual quanto a tal aspecto fiscal se 

alicerça na promoção de direitos preponderantemente coletivos, de forma a 

conferir um patamar mínimo de cidadania aos indivíduos por meio da tutela 

do interesse público. 

Neste contexto, a extrafiscalidade tributária torna-se elemento 

indispensável à noção de Tributação Justa, visto que permite a arrecadação 

dos recursos públicos de forma equilibrada e voltada ao interesse público. 

Realçando a perspectiva democrática atualmente em vigor, o conceito 

analisado traduz-se na composição de um conjunto de princípios e institutos 

que tem como escopo a defesa do cidadão em face da insaciedade do Estado 

por aumentar suas arrecadações. 

 A Tributação Justa consiste, basicamente, na forma pela qual se pratica 

o ato de tributar, isto é, como os entes que dispõem de competência tributária 

aplicam as técnicas de tributação, com o escopo de implementar, viabilizar e 

conjugar a quantidade com a qualidade dos tributos (MELLO, 2013, p. 23). 

Sobreleva-se, assim, a função extrafiscal dos tributos, em consequência 

desta consciência em relação de como aplicar os recursos obtidos através da 

arrecadação estatal e quando se deve afastar a exação fiscal como incentivo 

às externalidades positivas. Por isso, tratar-se-á a seguir sobre a tributação 

verde e sua concretização. 

2 Tributação verde 
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Atualmente, a preocupação com a proteção ambiental adquire status 

superior no ordenamento jurídico nacional. Alçado à categoria de direito 

fundamental pelo constituinte de 1988, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado corresponde a um valor social de caráter 

imperativo, estando consagrado no artigo 225 da Constituição Republicana 

Federativa. Em sua redação, fundamenta-se a tutela ecológica como um dever 

para com as atuais e as futuras gerações, sendo objeto, portanto, não somente 

da responsabilidade do Estado, mas também de todos os indivíduos. 

A relevância da discussão quanto à proteção ambiental tem 

fundamento por tal direito apresentar caráter instrumental em relação ao 

próprio direito à vida (SILVA, 2014, p. 863). Constata-se, assim, que sua 

relevância se dá em razão de corresponder a matéria que, se não devidamente 

observada e tratada, pode conduzir à amplificação do seu potencial destrutivo. 

Em tom alarmista com relação aos riscos que as mudanças climáticas 

têm suscitado, tendo em vista a crescente intervenção humana na natureza de 

forma invasiva e destruidora, deve-se ponderar quanto à necessidade de se 

repensar a vida humana em face das transformações climáticas e ambientais 

atualmente ocorridas (BECK, 2009, p. 13). 

Partindo do conceito de sociedade de risco, vislumbra-se a existência 

de uma coletividade que passa a conviver com um conjunto ilimitado de 

dificuldades e, principalmente, instabilidades capazes de comprometer ou até 

mesmo anular os possíveis efeitos benéficos advindos do desenvolvimento 

tecnológico e científico (BECK, 2009, p. 13). 

Com efeito, diante de episódios de devastação ambiental de 

repercussão global, o conceito supracitado tem indicado uma série de riscos 

de proporção sem precedentes com potencial de ameaçar a própria 

sobrevivência humana.  

Considerando a necessidade de mudança de paradigma na relação 

entre os seres humanos e a natureza, distintas propostas têm sido dirigidas à 

formulação de um debate em torno de políticas públicas sustentáveis. No 

Brasil, por exemplo, embora existam manifestações incipientes em ações de 
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abrangência limitada, o emprego crescente de mecanismos econômicos 

demonstra um potencial de expansão promissor (TUPIASSU, 2006, p. 177).  

A disseminação dos referidos instrumentos tem acenado para a 

transição de um modelo baseado na ideia de um desenvolvimento 

incompatível com a sustentabilidade ambiental - a chamada economia 

marrom - para o fenômeno do esverdeamento do direito (PERALTA, 2015, p. 

126). Desse modo, exige-se do sistema jurídico uma profunda mudança quanto 

à sua racionalidade econômica, buscando-se cada vez mais a construção de 

um projeto social que priorize a noção de equilíbrio ecológico. 

Contemporaneamente, o Direito Tributário apresenta-se como ramo 

jurídico sensível à referida necessidade de mudança. Por meio da utilização 

de recursos extrafiscais, é projetado um sistema capaz de estimular ou inibir 

comportamentos no que tange ao meio ambiente. Trata-se, portanto, da 

formulação da tributação ambiental (PERALTA, 2015, p. 126). 

Globalmente, a tendência à adoção de instrumentos tributários 

ambientais tem resultado nas chamadas reformas fiscais verdes ou reformas 

tributárias ambientais (RTA). Tal concepção deve ser interpretada com cautela, 

visto que, em muitos países, a adoção de medidas fiscais dirigidas à proteção 

ambiental não alterou significativamente os fundamentos de seus sistemas 

fiscais, mas apenas permitiu a inclusão de alguns novos dispositivos legais ao 

ordenamento jurídico ou a adaptação daqueles existentes à finalidade 

ambiental (JURAS; SOARES, 2015, p. 244). 

Apesar da ressalva, verifica-se que algumas nações têm tomado 

medidas de caráter significativamente inovador quanto à temática tratada. 

Exemplificativamente, os países escandinavos criaram tributos cujas bases de 

cálculo consideram a ocorrência do dano ambiental ou a identificação do 

agente responsável pela degradação ambiental, como a quantidade de gases 

poluentes emitidos, especialmente aqueles provocadores do efeito estufa 

(JURAS; SOARES, 2015, p. 245).  

Tais tributos têm como fundamento o controle de externalidades 

ambientais, isto é, “[...] efeitos de processos de produção ou de processos de 

consumo sobre terceiros que não participam da transação” (MELLO; BATISTA, 
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2015, p. 251). Ressalta-se, com relação à situação investigada, o sentido 

negativo do conceito referido, ou seja, quando os resultados da produção 

econômica geram malefícios ao meio ambiente.  

Em paralelo, a tributação ambiental é também viabilizada por meio da 

modificação de institutos tributários já existentes, porém ressignificados sob 

a visão ecológica, ou pelo direcionamento de parte do seu produto arrecadado 

para a finalidade ecológica (JURAS; SOARES, 2015, p. 244). Em regra, a utilização 

de tais ferramentas legislativas vincula-se à compensação dos agentes 

responsáveis por meio de externalidades positivas, como na isenção total ou 

parcial do IPTU de construções ecologicamente corretas. 

Conceitualmente, as referidas estratégias normativas referem-se a: a) 

tributos ambientais lato sensu (sentido impróprio) – correspondentes aos 

tributos cujas finalidades são preponderantemente fiscais, mas que, em algum 

de seus componentes, é verificado o efeito extrafiscal destinado à 

sustentabilidade; b) tributos ambientais stricto sensu (TASs - sentido próprio) 

– equivalentes a tributos cujas finalidades são preponderantemente 

extrafiscais, em que é manifesta a opção do legislador à tutela ecológica 

(PERALTA, 2015, p. 129). 

A proposta de um esverdeamento do fenômeno jurídico abarca, no 

contexto atual, a combinação de ambas as espécies tributárias referidas na 

formação de um sistema tributário que tenha como objetivo o realce de 

valores ecológicos em detrimento da taxação de fatores puramente 

econômicos (PERALTA, 2015, p. 129). Assim, a seguir será tratado do IPTU como 

uma espécie de imposto que poderá ter sua finalidade extrafiscal acentuada, 

contribuindo para a proteção e preservação do meio ambiente.  

3 O papel socioambiental do IPTU 

O sistema tributário brasileiro instituiu dois tributos relativos à 

propriedade imobiliária, o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, 

e o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, o qual será 

tratado no presente item.  
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O IPTU, como já mencionado anteriormente, é um imposto de 

competência dos Municípios e do Distrito Federal, conforme previsto nos 

artigos 156, inciso I, e 147 da Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988).  Corresponde a um tributo real, visto que incide sobre bens 

imóveis, localizados em zona urbana, conforme o artigo 32 do Código 

Tributário Nacional (BRASIL, 1966).  Sua incidência é monofásica, incidindo 

apenas uma vez ao ano (MELLO, 2013, p. 123).  Tem como sujeito passivo, nos 

termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966) o proprietário 

do imóvel, titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.  

Uma de suas principais características é a progressividade, que se 

desdobra em três espécies distintas: em razão do valor do imóvel, em razão de 

sua localização e a progressividade no tempo. Os dois primeiros modelos 

apresentam função eminentemente fiscal, relacionando-se, respectivamente, 

ao valor venal e à localização imobiliária (MELLO, 2013, p. 127). Estando 

relacionados à tributação da propriedade urbana, tais critérios refletem a 

predominância de um modelo jurídico marrom (PERALTA, 2015, p. 129), isto é, 

desvinculado da proposta de um modelo arrecadatório desassociado da 

preocupação com a sustentabilidade.  

 Muito embora os referidos modelos de progressividade sejam 

utilizados tão somente pelo viés fiscal, eles podem apresentar potencial 

significativo na promoção dos valores ambientais previstos na Constituição da 

República Federativa do Brasil e no Estatuto da Cidade por meio da 

extrafiscalidade. 

Partindo de iniciativas isoladas, alguns Municípios têm adotado o 

chamado IPTU Verde, instituto legislativo que tem como princípio a concessão 

de benefício fiscal àqueles sujeitos que adotam práticas ecologicamente 

sustentáveis na sua propriedade urbana. Sendo o primeiro ente a ter o 

instituto previsto em sua legislação, o Município de Belo Horizonte (MG) 

possibilita a redução máxima do tributo em percentual de até 100% do total 

devido pelo contribuinte (OLIVEIRA et al., 2017, p. 4).  

Tal benefício pode ser verificado, inclusive, em Curitiba (PR), que 

concede descontos entre 10% e 100% para aqueles imóveis que possuem áreas 
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verdes, e Guarulhos (SP), Município que instituiu por meio da Lei Municipal n. 

6793, de 2011, um rol de atividades que permitem a redução de alíquotas 

progressivamente, como desconto de até 20% no valor anual do IPTU para 

imóveis arborizados, e 3%, cumulativamente, para aqueles que possuem 

sistema de aquecimento hidráulico solar, aquecimento elétrico solar ou 

construções com materiais sustentáveis. Em São Bernardo do Campo (SP), a 

Lei Ordinária 6.091/2010 concede descontos de até 80% às propriedades 

recobertas por vegetação. Já o Município de Porto Alegre (RS), por meio da Lei 

Complementar 4.840/2002, prevê a isenção de IPTU para as áreas urbanas 

consideradas de interesse ecológico (CAVALCANTE, 2014, p. 430).  

  No Município de Campo Grande (MS), o IPTU ecológico está previsto na 

Lei Complementar n. 153, de 20 de janeiro de 2010. De acordo com a redação 

legal, é autorizada a concessão de redução do valor a ser pago pelo imposto 

em análise quando cumpridos determinados requisitos ambientais, 

correspondendo, portanto, a verdadeiro controle de externalidades positivas, 

dado o estímulo à adoção de comportamentos sustentáveis. Dentre as 

condutas contempladas pela legislação estão mecanismos de captação da 

água da chuva, reuso de água, aquecimento hidráulico solar, aquecimento 

elétrico solar e construções com material sustentável. Compondo uma rede de 

políticas ambientais mais complexa, a referida lei também concede incentivos 

às construções ecologicamente corretas por meio do ISSQN (Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza) construção, sendo aplicados os mesmos 

descontos aplicáveis ao IPTU (LIMA, 2015, p. 369-370). 

No Município de Manaus, a Lei 1.628/2011 concede incentivos à proteção 

da vegetação nativa e ao patrimônio cultural. Em seu artigo 40, a referida lei 

isenta de IPTU as áreas de imóveis reconhecidas pelo Poder Público Municipal 

como Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. Na referida localidade, 

a adoção da medida contribui para a proteção de 7 (sete) unidades de 

preservação. A propriedade Moto Honda, por exemplo, corresponde a uma 

área verde de 16,4 hectares localizada em área urbana preservada (LIMA, 2015, 

p. 370-371).  
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Em se tratando de áreas cujas restrições ao exercício das faculdades 

inerentes ao direito de propriedade, resultando na incapacidade de 

exploração econômica das referidas áreas, torna-se a medida acertada sob o 

ponto de vista ambiental, na medida em que retribui o proprietário que tem o 

seu bem inutilizado total ou parcialmente (CATÃO; CORDEIRO, 2015, p. 209).  

A terceira espécie de progressividade, por sua vez, corresponde a um 

mecanismo de natureza também preponderantemente extrafiscal, podendo 

ser utilizado como ferramenta voltada à sustentabilidade ambiental. Prevista 

no artigo 182, § 4º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a referida 

modalidade de progressividade faculta ao poder público municipal exigir, por 

meio de lei especifica para área incluída no plano diretor, nos termos da lei 

federal, que o proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, promova seu adequado aproveitamento.   

Em se tratando de um tributo ambiental em sentido amplo, o IPTU pode 

contribuir para o planejamento urbano de modo ambientalmente adequado. 

Dentre as possibilidades de utilização da referida exação, a adoção da 

progressividade no tempo tem a finalidade de redistribuir renda e 

proporcionar melhor aproveitamento do solo. Tal medida tem como 

sustentação não somente o texto constitucional, mas também o Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257, de 2001). Segundo o artigo 2º da referida lei, a política 

urbana é dotada do planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município 

e do território sob sua área de influência, promovendo a correção dos efeitos 

negativos do crescimento urbano e prevenindo a sua ocorrência.  

Analisada a previsão legal do referido estatuto, destaca-se o ideal 

compartilhado entre a referida política de direito urbanístico e a tributação 

ambiental: em ambos, a preservação ambiental é orientada pela prevenção da 

ocorrência de danos ao meio ambiente, o que pode ser identificado, por 

exemplo, na utilização da extrafiscalidade como norma dirigida à adoção de 

comportamentos sustentáveis pelo contribuinte, efetivando-se, por 

consequência, o estímulo a externalidades positivas.  
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Para a implementação da terceira modalidade, o artigo 182, §4º da 

Constituição Federal apresenta os seguintes requisitos: a) promulgação de lei 

municipal ou distrital, devendo estar de acordo com o Plano Diretor, nos 

termos de lei federal que regule a matéria, o que é realizado pelo Estatuto da 

Cidade; b) estabelecer obrigações aos proprietários de imóveis quanto ao 

parcelamento, à edificação ou à utilização obrigatória de área subutilizada ou 

não utilizada, conforme determinam os artigos 5º e 7º do Estatuto da Cidade, 

observada a necessidade de notificação prévia dos proprietários; c) aumento 

do imposto anualmente, com a limitação da alíquota até o dobro do valor do 

ano anterior (§1º do artigo 7º do Estatuto da Cidade), estando limitado ao 

máximo de 15%, no prazo de cinco anos. Caso a obrigação não seja cumprida, 

o imóvel será desapropriado (MELLO, 2013, p. 139). 

Apesar de sua previsão constitucional, o IPTU progressivo no tempo 

enfrenta considerável resistência no meio jurídico, tendo em vista o aparente 

conflito existente com o direito de propriedade, ao prever o referido instituto 

a utilização ou a edificação de modo compulsório das áreas urbanas não 

aproveitadas. A possibilidade de desapropriação, por exemplo, corresponde a 

modalidade sancionatória efetivada com o não cumprimento das obrigações 

devidas pelo sujeito passivo no prazo de cinco anos. Afasta-se, portanto, a 

alegação de se tratar de modalidade de desapropriação indireta, vedada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro (MELLO, 2013, p. 140).  

 O argumento contrário à utilização do referido modelo extrafiscal não 

parece adequado, na medida em que não somente a Constituição Federal 

protege o instituto, como, em outros dispositivos, garante maior sustentação, 

como pelo princípio da função social da propriedade. Deve-se ressaltar, 

contudo, que as leis municipais responsáveis pelo instituto devem ser 

norteadas por sua utilização racional, o que é garantido pelas limitações 

impostas pelo legislador constituinte e pelos princípios limitadores do poder 

de tributar, como a legalidade e o não confisco, previstos, respectivamente, 

nos incisos I e IV do artigo 150 da Constituição da República Federativa do 

Brasil.    
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Analisados os modelos progressivos tratados, conclui-se que, diante de 

uma proposta de efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, os recursos utilizados acenam para um cenário de mudança 

voltado ao fenômeno do esverdeamento do Direito Tributário (PERALTA, 2015, 

p. 129). Considerados num cenário mais amplo, a adoção de mecanismos de 

controle de externalidades positivas, indutores de práticas adequadas de 

desenvolvimento sustentável pelos cidadãos, tem na extrafiscalidade uma 

ferramenta fundamental. Tais instrumentos, contudo, devem ser inseridos em 

um sistema tributário que inclua também tributos responsáveis pelo controle 

de externalidades negativas, fazendo com que os agentes responsáveis pela 

geração de danos ambientais arquem com os custos socioambientais. 

Por fim, verifica-se que as políticas adotadas estão essencialmente 

vinculadas ao desempenho da função socioambiental da propriedade, a qual 

está relacionada à adoção de condutas positivas. Desse modo, estimula-se a 

gestão participativa dos contribuintes na organização do espaço urbano em 

sintonia com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente correto, 

conforme o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. 

Considerações finais 

Este artigo tratou da função extrafiscal dos tributos como uma 

ferramenta eficaz na concretização do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, com fundamento no instituto do IPTU Verde, 

política tributária baseada na progressividade da referida exação. Com fulcro 

nos conceitos de Tributação Justa e de esverdeamento do modelo fiscal, 

demonstrou-se a sintonia entre o instrumento legislativo tratado e o seu 

objetivo preservacionista dirigido ao controle de externalidades. 

Através da função descrita, certos comportamentos sociais são 

incentivados, ao passo que outros são inibidos, fomentando condutas em 

conformidade com os valores consagrados na Constituição Republicana 

Federativa do Brasil de 1988. 
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No primeiro item, foi investigado o tratamento conferido à 

extrafiscalidade tributária pelo ordenamento jurídico e pela doutrina 

nacionais. 

No segundo item, foram relacionados os conceitos que conferem 

suporte à política legislativa estudada, sendo analisados os conceitos de 

sociedade de risco, sustentabilidade, tributação justa e controle de 

externalidades. Apresentou-se também a classificação proposta por Peralta 

(2015) com relação aos tributos ambientais. 

No terceiro item, investigou-se o Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana, e apresentou o instrumento da progressividade. 

Conceituados os três modelos de progressividade, foi analisado o modo de 

utilização dos recursos fiscais quanto à proteção do meio ambiente, bem como 

foi tratado do IPTU Verde e de exemplos concretos realizados por alguns 

municípios brasileiros.  

Como tributo ambiental, o IPTU Verde insere-se como medida inovadora 

dentro de um conjunto de propostas para a realização de uma reforma 

tributária ambiental. 
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PLANEJAMENTO URBANO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: A OPERAÇÃO 
URBANA SIMPLIFICADA BH MORAR NA REGIONAL NORDESTE DE BELO 

HORIZONTE, MINAS GERAIS 

 
Urban planning and social and environmental conflicts: the urban operations 

BH Morar in the northeast region of Belo Horizonte/Minas Gerais 
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Resumo: Em Belo Horizonte são observados diversos dispositivos voltados aos 
planejamentos urbano e metropolitano, dentre estes, destacam-se as 
Operações Consorciadas e Simplificadas. Ações como essas visam – como 
assegura o poder público municipal – instituir empreendimentos, 
transformações urbanístico-construtivas, além de promover a valorização 
ambiental das áreas contempladas. No entanto, considera-se que há severo 
impacto gerado pelo planejamento urbano atual, sobretudo, no caso da 
Regional Nordeste da capital, nos bairros Capitão Eduardo, Conjunto Paulo VI, 
Paulo VI e na ocupação Montes Claros, refletindo em municípios limítrofes, os 
quais esbarram em fatores históricos e contemporâneos da ocupação urbana 
desses territórios, expressos em conflitos socioambientais por desconsiderar 
as dinâmicas territoriais dos sujeitos. 
 
Palavras-chave: planejamento urbano; Operações Urbanas; empreendimentos 
imobiliários; Regional Nordeste; conflitos socioambientais. 
 
Abstract: In Belo Horizonte there are several devices focused on urban and 
metropolitan planning, among which stand out the Consortium and Simplified 
Operations. Actions such as these aim - as it assures the municipal public 
power - to institute projects, urban-constructive transformations, in addition 
to promoting the environmental valuation of the areas contemplated. 
However, it is considered that there is a severe impact generated by the current 
urban planning, especially in the case of the Northeastern region of the capital, 
in the Capitão Eduardo, Conjunto Paulo VI, Paulo VI neighborhoods and in the 
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Montes Claros occupation, reflecting in neighboring municipalities the which 
run counter to historical and contemporary factors of the urban occupation of 
these territories, expressed in socio-environmental conflicts because they 
disregard the territorial dynamics of the subjects. 
 
Keywords: urban planning; Urban Operations; real state developments; 
Northeast Regional; social and environmental conflicts. 

Introdução 

O funcionamento e a organização das grandes cidades brasileiras são 

regidos por um planejamento urbano, expresso em legislações e dispositivos, 

atentos às formas de conciliar os interesses políticos e da população às forças 

que advém dos investimentos da iniciativa privada. Nesse contexto, dois 

agentes se destacam: as gestões municipais e os investidores de capital 

privado, os quais estão amparados pelas leis ordinárias de uso e ocupação do 

solo e pelos Planos Diretores e buscam atuar de modo cooperado para 

(re)modelar a infraestrutura urbana, com novos empreendimentos de serviços, 

habitação e infraestrutura. Esse conjunto, então, encontra lugar nas Operações 

Urbanas, dispositivos urbanísticos legais como ferramenta de intervenção 

socioespacial para a transformação de dado território da cidade, conciliado 

com o interesse imobiliário. 

Em Belo Horizonte, algumas regiões já receberam, do Poder Executivo 

municipal, proposições para Operações Urbanas, inclusive no contexto das 

periferias, para onde há projetos de reestruturação, como é o caso da 

Operação Urbana Simplificada (OUS) BH Morar/Capitão Eduardo, amparada 

pela Lei Nº 10.909, de 25 de fevereiro de 2016, a qual altera dispositivos das 

leis Nº 7.166/96, 9.814/14 e 10.705/14, sancionada pelo então prefeito Márcio 

Lacerda, cujo principal ponto é sanção para construir até cinco mil unidades 

de moradia do Programa Minha Casa Minha Vida. 

A regional nordeste da capital, alvo da referida OUS, além de populosa, 

é a expressão das dicotomias da produção do espaço. Se por um lado, há 

bairros com excelente infraestrutura como o Cidade Nova e o Nova Floresta 

(bairros da Sub-região 5, cuja atual denominação é Território de Gestão 

Compartilhada), na porção norte do território administrativo há bairros 
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extremamente carentes dos serviços municipais e das condições de cidadania. 

É o caso do Capitão Eduardo e vizinhos: Paulo VI, Conjunto Paulo VI, Ribeiro de 

Abreu e Ocupação Montes Claros (da Sub-região 1), somente para alguns 

exemplos. Nesse sentido, essa regional cumpre, em escala relacionada, o que 

se observa para a totalidade da capital mineira: 

O quadro urbano recente mostra a consolidação de processos 
anteriores, e Belo Horizonte vem se elitizando: os grupos dirigentes 
e os profissionais de nível superior concentram-se na zona sul, 
estendendo-se até a Pampulha, as camadas médias ocupam as 
periferias imediatas à área central e os trabalhadores vêm sendo 
continuamente empurrados para as periferias cada vez mais 
distantes (MENDONÇA, 2003, p. 301). 

Essa afirmação pode ser comprovada na regional nordeste de Belo 

Horizonte, especificamente nos bairros citados e nas Unidades de 

Planejamento (UPs) Ribeiro de Abreu e Capitão Eduardo4, objetos desse 

estudo, os quais são limítrofes e conurbados com os municípios de Santa Luzia 

e Sabará, na Região Metropolitana (RMBH).  

Uma região com crescimento desordenado, que acentua a segregação 

de segmentos sociais (processo resultante à lógica capitalista de organização 

e de reprodução do espaço promovidos pelo Estado e pelo mercado 

imobiliário, altamente especulativo). Nesse território, nota-se o acesso 

desigual aos recursos e equipamentos urbanos, os conflitos na proximidade 

com a Bacia do Ribeirão do Onça, conflitos com a Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE Onça) e as relações econômicas e de deslocamento com os bairros 

que fazem limite com os municípios de Santa Luzia e Sabará, conflitos de 

ordem metropolitana (Fig. 1).  

Somado a tudo isso, a Operação Urbana Simplificada BH Morar/Capitão 

Eduardo e os interesses do capital imobiliário esbarram nas áreas de 

preservação ambiental, presentes na região e conflitam com os interesses dos 

moradores, sobretudo no que se refere a estas áreas verdes e à habitação. 

 

                                              
4 Compostas pelos bairros Paulo VI, Beira-Linha, Capitão Eduardo, Ribeiro de Abreu, Belmonte, 
Antônio Ribeiro de Abreu e Conjunto Capitão Eduardo, Conjunto Paulo VI, Capitão Eduardo, 
Beija Flor, respectivamente. 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

242 
 

 
FIGURA 1 – Mapa da Sub-região do Paulo VI, nas Unidades de Planejamento. 

Fonte: elaborado pelos autores, ArcGIS 10.2, out. 2017. 

 

Compreende-se, portanto, que este é um território palco de conflitos 

socioambientais, dentro do contexto urbano, ainda relacionado, também, com 

as ocupações vizinhas, como é o caso da Ocupação Isidoro e dos municípios 

limítrofes, os quais são renegados pelo poder público, com a ausência ou 

atendimento deficitário das demandas dos moradores. Com a OUS, decorre 

uma ressignificação do espaço, mas sem conceder lugar para a participação 

dos moradores; uma direção verticalizada e que impactará a rotina dos 

moradores, além de gerar desapropriações, morosidade na regularização 

fundiária e intervenções em áreas de preservação, com zonas verdes e cursos 

d’água. 

1 Histórico de ocupação 

Até meados de 1950, a região de estudo desta pesquisa era a chamada 

Fazenda Capitão Eduardo, que foi posteriormente loteada, para atender a 

demanda de novos moradores da cidade, que chegaram atraídos pela recente 

industrialização da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já na década de 
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1960, a Prefeitura buscou regularizar alguns loteamentos na região, com a 

construção de residenciais, que é o caso do atual Conjunto Ribeiro de Abreu. 

A aprovação dos loteamentos clandestinos e a construção dos 
conjuntos habitacionais populares não melhoraram 
significativamente as condições de vida dos moradores. A região 
acabou se caracterizando pela ausência de serviços urbanos e se 
consolidou como espaço periférico da cidade (ARQUIVO PÚBLICO DA 
CIDADE DE BELO HORIZONTE, 2008, p. 28). 

Apesar da ocupação datada das décadas de 1950 e 1960, alguns bairros 

demoraram a ser contemplados pela regularização fundiária, como o Capitão 

Eduardo, aprovado apenas no ano de 2002. Uma região de mata, denominada 

de Fazenda Capitão Eduardo, também oriunda da Fazenda de mesmo nome, 

estava destinada desde a década de 1970 para a construção de um aterro 

sanitário, sendo transformada, em 2001, em Área de Proteção Ambiental. Essa 

conformação excludente teve apoio legal conforme a Lei N° 45, de 18 de 

setembro de 1948, que autorizava o prefeito a: 

[...] aprovar construções proletárias econômicas, de um único 
pavimento e área máxima de 60m² em pontos afastados da zona 
suburbana, e nas vilas, para o que se concederão facilidades, 
expressas nesta lei (MENDONÇA, 2003, p. 310). 

Neste sentido, as consequências também foram inevitáveis, 

confirmando a reprodução de espaços de desigualdades dentro da realidade 

metropolitana: 

Problemas sociais e ambientais adquiriram grande visibilidade. Não 
se tratava apenas da multiplicação de favelas, de loteamentos 
clandestinos e de invasões, mas da metropolização da pobreza, cujo 
percentual, no conjunto das metrópoles, aumentou de 24,3% para 
39,3% entre 1976 e 1989 (DAVIDOVICH, 2004, p. 199). 

2 Zoneamento atual 

O zoneamento atual da região estudada corresponde às folhas 11, 16, 17, 

18 e 25 do mapa consolidado de zoneamento, disponibilizado na webpage da 

Prefeitura de Belo Horizonte (Fig. 2).  
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FIGURA 2 – Folha dezessete da Lei de Parcelamento Ocupação e Uso do Solo de 
Belo Horizonte (Lei 7.166/96 e alterações) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mar. 2014 

 

No zoneamento atual estão previstas para a área dessa regional: 

➢ ZAR-2 – Zonas de Adensamento Contido, abrangendo: condições 

precárias de infraestrutura e/ou topográficas ou de articulação viária; 

➢ ZE – Zonas Especiais: agrupamento o qual reúne atualmente dois tipos 

de zonas cujos parâmetros urbanísticos devem ser definidos em leis 

específicas; 

➢ ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social, nas categorias ZEIS-1 (favelas 

existentes); 

➢ ZP-1 – Áreas de interesse de proteção ambiental ou paisagística. 

➢ ZPAM – Zonas de Preservação e Proteção Ambiental, com controle de 

densidade mais rigoroso, abrangendo: regiões destinadas à 

preservação e à recuperação de ecossistemas; 

3 Sub-região do Paulo VI e a ocupação recente 
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Tratando especificamente do bairro Montes Claros, uma ocupação 

irregular e recente, adjacente ao bairro Paulo VI, a urbanização avança sobre 

Zonas de Adensamento Contido, de Preservação e Proteção Ambiental e de 

Interesse de Proteção Ambiental ou Paisagística, o que demonstra inoperância 

da Prefeitura de Belo Horizonte frente ao crescimento urbano e a demanda de 

moradia da cidade, além da correlação com a OUS BH Morar, cujas proposições 

diferem da realidade citada. 

Através de imagem de satélite (Fig. 1), nota-se o desordenamento do 

crescimento desta região e, em visita ao bairro, as condições precárias são 

claras (Fig. 3 e Fig. 4). Há ausência de regularização de serviço de energia 

elétrica, pavimentação asfáltica, de saneamento básico, falta de 

equipamentos públicos (já que não há escolas, centros de saúde e linhas de 

transporte coletivo que atendem ao bairro Montes Claros, ficando os 

moradores deste, dependentes do bairro Conjunto Paulo VI). 

Destaca-se, ainda, a topografia irregular do local, reafirmada pelo 

zoneamento tipo ZAR-2, que aliado às estruturas precárias, fornece campo 

para construções de moradias em áreas que oferecem potencial risco, além de 

isolar, geograficamente, os moradores, dificultando o acesso pelo sistema 

viário, conforme estabelecido nessa zona de adensamento contido. 

 

  

FIGURA 3 – Vista do bairro Montes Claros FIGURA 4 – Vista do bairro Montes Claros 
Fonte: Fotografia dos autores, jun. 2017 Fonte: Fotografia dos autores, jun. 2017 

 

4 Operações Urbanas Simplificadas: a OUS BH Morar/Capitão Eduardo 
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Uma Operação Urbana é um dos dispositivos das políticas urbanas, que 

chancelam intervenções na forma de projetos urbanos, de interesse público 

e/ou privado, classificadas em Operações Urbanas Simplificadas e Operações 

Urbanas Consorciadas. Para as últimas, no contexto da Lei Federal Nº 

10.257/2001, dispõe-se que são: 

[…] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 
alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental (BRASIL, 2001). 

Para o professor de Planejamento Urbano da Universidade de São 

Paulo, Csaba Deák (2004): 

Operação urbana é um instrumento de intervenção de política 
urbana que marca a entrada do neoliberalismo na organização 
espacial das aglomerações urbanas. Sua origem remonta às ZAC-s 
(Zones d’Aménagement Concerté) da França e nas experiências em 
São Paulo de ‘operações interligadas’ esboçadas já do no final dos 
anos 1980, onde se tornou largamente utilizada em áreas com 
potencial de intensificação do uso do solo. A figura de operação 
urbana foi legalmente consolidada no Estatuto da Cidade 
promulgado em 2001 (Seção X) (FAU/USP, 2004). 

Essas Operações estão sempre marcadas por transformações realizadas 

em conjunto pelo poder público e agentes públicos e privados. Para o 

município de Belo Horizonte, especificamente, em consonância com a lei 

supracitada e o Estatuto da Cidade, dispõe-se na Lei nº 9.959 de 20 de julho 

de 2010: 

Art. 8º - O art. 65 da Lei nº 7.165/96 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
Art. 65 - Operação Urbana é o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação de 
agentes públicos ou privados, com o objetivo de viabilizar projetos 
urbanos de interesse público, podendo ocorrer em qualquer área do 
Município. 
§ 1º - A Operação Urbana pode ser proposta pelo Poder Executivo 
Municipal ou a este, por qualquer cidadão ou entidade que nela 
tenha interesse, e será aprovada por lei específica, observado o 
disposto no art. 80, II, da Lei nº 7.165/96. 
§ 2º - O encaminhamento à Câmara Municipal de projeto de lei 
relativo à Operação Urbana deverá ser precedido de assinatura de 
Termo de Conduta Urbanística - TCU - entre o Executivo e o 
empreendedor interessado, por meio do qual este se compromete a 
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cumprir as obrigações e os prazos constantes da proposta de texto 
legal, sob pena de aplicação das penalidades previstas no TCU (NR). 
 
Art. 9º - Ficam acrescentados à Lei nº 7.165/96 os seguintes arts. 65-
A, 65-B, 65-C, 65-D e 65-E: 
 
Art. 65-A - As áreas envolvidas na Operação Urbana não podem 
receber potencial construtivo adicional, originado da Transferência 
do Direito de Construir, durante a tramitação do projeto de lei 
respectivo, a não ser que essa tramitação exceda o prazo de 4 
(quatro) meses.  
Art. 65-B - A lei referente à Operação Urbana pode prever que a 
execução de obras por agentes da iniciativa privada seja remunerada 
pela concessão para exploração econômica do serviço implantado. 
Art. 65-C - O potencial construtivo das áreas privadas passadas para 
domínio público sem ônus para o Município pode ser transferido 
para outro local, determinado por lei, situado dentro ou fora das 
áreas envolvidas na Operação Urbana.  
Art. 65-D - As Operações Urbanas classificam-se em Operações 
Urbanas Simplificadas e Operações Urbanas Consorciadas. 
Art. 65-E - As Operações Urbanas e os projetos urbanísticos especiais 
que envolvam a autorização da Transferência do Direito de Construir 
poderão ser realizados com a contrapartida de transferência não 
onerosa de imóvel ao Município, sendo vedado, nessa hipótese, 
pagamento de indenização, a qualquer título, ao particular (DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO, 2010). 

Para análise da realidade da região Nordeste da capital, é necessário 

ater-se ao que se faz presente na Lei nº 10.909/2016, que institui a Operação 

Urbana Simplificada BH Morar/Capitão Eduardo, bem como da Lei Nº 

10.705/14, de onde a referida OUS surge como norma para o adensamento das 

áreas ociosas do Bairro Capitão Eduardo. Essa mesma legislação de 2014 trata 

da Operação Urbana do Isidoro, integrante do até então denominado 

Programa BH Morar, lançado em setembro do ano 2013. 

No caso em tela, a referida Lei nº 10.909/2016, sancionada pelo então 

Prefeito Márcio Lacerda, estabelece novos parâmetros para o parcelamento do 

solo na capital, alterando o dispositivo do § 2º do art. 86-G da Seção I do 

Capítulo VI da Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996. Dessa forma, abre-se 

premissa para construções para habitação de interesse social, em 

consonância com a preservação. Ainda na mesma lei, fica posto que é 

autorizado ao município doar propriedades e subsidiar o Fundo de 

Arrendamento Residencial, bem como tornar isento de impostos as operações 

para o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Em face 
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dessa mesma legislação, seu anexo único propõe as diretrizes da Operação 

Urbana Simplificada BH Morar/Capitão Eduardo, postas em 2014. 

A OUS é destinada a um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados, 

para adensamento sustentável e preservação dos patrimônios ambientais e 

paisagísticos, assim como dos recursos hídricos. Para o caso dessa Operação 

Urbana Simplificada, a Prefeitura de Belo Horizonte se associou as empresas 

Direcional Engenharia e Emmcamp, por meio de chamada pública, realizada 

pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL). À 

época, no Diário Oficial do Município (2014), a Prefeitura de Belo Horizonte 

apresentou nota cuja redação expõe que “o projeto prevê a subdivisão do 

terreno em dois grupos distintos, um de preservação ambiental e outro com 

potencial edificável, permitindo o adensamento de áreas propícias para as 

moradias e mantendo a integridade das áreas verdes”. 

Conforme o Parecer Único da SUPRAM CM (Superintendência Regional 

de Regularização Ambiental Central Metropolitana), formalizado sob o número 

29/2016, em requerimento de Licença Prévia (LP), o loteamento BH 

Morar/Capitão Eduardo atendia aos dispostos da antiga Deliberação 

Normativa para o Licenciamento Ambiental, DN 74/20045, enquadrado para 

parcelamento de solo urbano para fins residenciais, para construção de 

habitações de interesse social. O Parecer descreve a área como um terreno 

extremamente íngreme, com ocupações não reconhecidas formalmente, cuja 

paisagem concilia áreas verdes e casas sem acabamento e muito simples. 

Atenta que a atual ocupação Montes Claros, sobretudo, possui grandes 

entraves estruturais e que todo o território do Capitão Eduardo deverá ser 

repensado para a criação de novas vias, o que implica a desapropriação. Cita, 

ainda, a presença de uma comunidade cigana, não relatada pela Prefeitura, 

para o Licenciamento, agindo na contramão da Política Nacional de 

                                              
5A Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) de número 
74/2004 fora revogada pela também Deliberação Normativa 217 de 06 de dezembro de 2017, 
em vigor desde 06 de março de 2018. O COPAM é o órgão colegiado, de caráter normativo, 
consultivo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. 
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Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, Decreto n° 6.040, de 7 

de fevereiro de 2007. 

O empreendimento foi considerado pelo órgão como de alto impacto e 

não totalmente consonante com o Estudo de Impacto Ambiental apresentado 

pela Prefeitura. Para a SUPRAM, ainda, o empreendimento poderá intensificar 

os processos de novas ocupações tidas como irregulares, porém em sentido a 

borda da área da OUS e, por conseguinte, gerará conflitos de ordem 

intermunicipal. Além disso, nascentes serão impactadas e as áreas de 

preservação permanente (APPs) não foram traçadas em totalidade, o que 

demonstra incompletude do conhecimento do território pelos agentes 

empreendedores da Operação. Por esses e outros motivos, a equipe da 

SUPRAM CM sugeriu indeferimento da Licença Prévia e entendeu que o local é 

estratégico para o município de Belo Horizonte e com os quais faz limite, sendo 

necessário atentar também para todas as suas restrições, sejam ambientais 

ou demográficas. Para isso, encerra o Parecer: 

Que respeite as potencialidades e restrições do meio, ou que traga 
justificativas técnicas que assegurem a intervenção em áreas que no 
histórico do nosso arcabouço legal são protegidas. E que se 
sensibilize frente às peculiaridades sociais da área, que abriga 
grupos social e culturalmente diversos, e que têm um histórico de 
resistência e luta em sua bagagem, que pode ser atropelado por uma 
intervenção insensível. Que os espaços livres sejam integradores, 
formadores do lugar do encontro, que se veja neles a perpetuação 
do espaço da memória social e da integração com o novo. [...]  
Concluímos, por fim, dada toda a argumentação apresentada, que o 
empreendimento é inviável e insustentável do ponto de vista 
socioambiental, recomendamos que a área deve ser protegida e 
recuperada a fim de se constituir uma APA, bem como a mesma havia 
sido no passado (SEMAD, SUPRAM CM, 2016, pp. 133-134). 

5 Sub-região do Paulo VI e o conflito com a ETE Onça  

O bairro Montes Claros, na regional nordeste, é o que mantém o maior 

conflito direto com a Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão Onça (ETE 

Onça): problemas com o odor e as construções que avançam até a divisa com 

o terreno da estação geram reclamações por parte da população e da própria 

COPASA, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Fig. 9). 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

250 
 

No local são tratados os esgotos de parte do município de Contagem e 

de 50% (cinquenta por cento) de Belo Horizonte – um total de um milhão de 

habitantes atendidos. Mas, mesmo na divisa com Sabará e Santa Luzia, a ETE 

não trata os esgotos destes municípios devido à condição da bacia 

hidrográfica (segundo informação da COPASA). Rolnik (2004, p. 112) comenta 

sobre este tipo de conflito, onde: 

A ampliação do espaço político local esbarra, entretanto, em temas 
em que a territorialidade ultrapassa claramente os limites do 
município. Tal é o caso de quase todos os temas ligados à 
infraestrutura urbana: tanto transportes como saneamento ou 
energia dificilmente estão circunscritos a um só município. 

Considerações Finais 

Reflete-se sobre o papel do planejador na construção das políticas 

urbanas, bem como do setor público, que possui a função de regulamentar e 

controlar a utilização do espaço urbano. São necessárias novas estratégias e 

a ligação dos mais diversos setores públicos, com o objetivo de controlar e 

aplicar a regulamentação da ocupação e uso do solo nos ambientes urbanos. 

Neste contexto, leis municipais se mostram insuficientes para 
interferir positivamente na diminuição das desigualdades 
socioespaciais. É urgente, portanto, a definição de uma estratégia 
que incorpore a possibilidade de ampliar a aplicação de 
instrumentos urbanísticos democratizantes para o nível 
metropolitano (MENDONÇA, 2003, p. 314). 

Além disso, com base na Operação Urbana exposta, considera-se clara 

a urgência em observar que as políticas públicas não se fazem de forma 

integrada, como deveriam. Associado ao atendimento das demandas 

habitacionais, assim como da regularização da situação da terra e da garantia 

dos serviços básicos, como fornecimento e tratamento de água e esgoto, 

transporte e saúde, por exemplo, é premente atentar para que a preservação 

do meio ambiente seja efetiva. 

 

 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

251 
 

REFERÊNCIAS 

ARREGUY, Cintia Aparecida; RIBEIRO, Raphael Rajão. História dos bairros [de] 
Belo Horizonte: Regional Nordeste. Belo Horizonte: APCBH, 2008, 62 p. 
Disponível em: 
<http://www.pbh.gov.br/historia_bairros/NordesteCompleto.pdf>. Acesso 
em: 31 jul. 2017. 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. Lei Nº 9.959, de 20 de julho de 2010. Altera as 
leis n° 7.165/96 - que institui o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte 
- e n° 7.166/96 - que estabelece normas e condições para parcelamento, 
ocupação e uso do solo urbano no Município -, estabelece normas e 
condições para a urbanização e a regularização fundiária das Zonas de 
Especial Interesse Social, dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo 
nas Áreas de Especial Interesse Social, e dá outras providências. Diário Oficial 
do Município de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 21 jul. 2010. Disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=
1038018>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. Lei Nº 10.909, de 25 de fevereiro de 2016. 
Altera dispositivos das leis nºs 7.166/96, 9.814/14 e 10.705/14. Diário Oficial do 
Município de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 26 fev. 2016. Disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=
1158614>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

BRASIL. Lei Nº 10.257/2001 de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências.  Diário Oficial da União, Brasília, 10 jul. 2001. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso 
em: 02 abr. 2018. 

DAVIDOVICH, Fany. A “volta da metrópole” no Brasil: referências para a gestão 
territorial. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Metrópoles: entre a coesão e a 
fragmentação, entre a cooperação e o conflito. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo. Rio de Janeiro: FASE – Federação dos Órgãos para Assistência Social 
e Educacional, 2004. Parte II, p. 199. 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. Construção de mais 18 Mil 
moradias populares em BH se torna realidade: Lei sancionada ontem viabiliza 
construção de unidades habitacionais no Bairro Capitão Eduardo, na Região 
Nordeste, e na Granja Werneck, na Região Norte. Disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=
1114419>. Acesso em: 02 abr. 2018. 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

252 
 

MENDONÇA, Jupira G. Belo Horizonte: a metrópole segregada. In: MENDONÇA, 
J.G.; GOGINHO, M.H.L (Org.). População, espaço e gestão na metrópole: novas 
configurações, velhas desigualdades. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003, p. 119–
158. 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Bairros e territórios da Regional Nordeste. 
Disponível em: 
<https://ecp.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ec
pTaxonomiaMenuPortal&app=regionalnordeste&tax=16420&lang=pt_BR&pg=
5481&taxp=0&>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Operação urbana simplificada. Disponível 
em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-
urbano/operacoes-urbanas/simplificadas >. Acesso em: 02 abr. 2018. 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Planejamento Urbano 2016. Disponível em: 
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdP
lc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=planejamentourbano&tax=35713&lang=pt_
BR&pg=8843&taxp=0&>. Acesso em: 21 jul. 2017. 

ROLNIK, Raquel; SOMEKH, Nádia. Governar as metrópoles: dilemas da 
recentralização. In: RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Metrópoles: entre a 
coesão e a fragmentação, entre a cooperação e o conflito. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo. Rio de Janeiro: FASE – Federação dos Órgãos para 
Assistência Social e Educacional. 2004. Parte 1, p. 112. 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - SEMAD. Parecer Único SUPRAM CM Nº 29/2016. Disponível em: 
<http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/URCS_SupramCentral/
RioVelhas/94/pu-29-2016-lot.-bh-morar-capitao-eduardo.pdf>. Acesso em: 15 
out. 2017. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Operações urbanas. Disponível em: 
<http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/oper-
urb/index.html>. Acesso em: 07 abr. 2018.



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

253 
 

 

A TUTELA AMBIENTAL NAS CORTES REGIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS POR MEIO DO PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA 

The environmental protection in the regional courts of human rights through 
the principle of extensive interpretation 

Gabriel Infante Magalhães Martins1 

Resumo: O presente trabalho tem como ponto central a análise da proteção 
ambiental na jurisprudência das cortes regionais de proteção dos direitos 
humanos. Pretende-se compreender como a interpretação extensiva de 
determinados direitos humanos permite a proteção do meio ambiente, 
inicialmente relegada, mas que hoje é fundamental para o pleno 
desenvolvimento da vida humana. Em outras palavras, busca-se entender 
como a argumentação jurídica pode romper barreiras normativas para que a 
garantia de direitos esteja em consonância com os anseios e as necessidades 
que surgem em decorrência de novas circunstâncias sociais, tratando, 
especialmente, do direito humano ao meio ambiente saudável, com o fim de 
evitar e/ou solucionar os conflitos socioambientais e de buscar a plena justiça 
ambiental. Assim, é possível entender como as Cortes Interamericana e 
Europeia de Direitos Humanos estão assegurando esse direito, cada uma à sua 
maneira. Para tanto, o presente artigo jurídico parte da coleta de 
jurisprudências, da análise de obras específicas sobre o tema e de 
bibliografias secundárias sobre assuntos pertinentes à matéria em debate.  
 

Palavras-chave: direito internacional; direito ao meio ambiente saudável; 
interpretação extensiva; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Corte 
Europeia de Direitos Humanos. 
 
Abstract: The present paper has as it’s central theme the analysis of 
environmental protection in the jurisprudence of the human rights regional 
courts. The goal is to understand how the extensive interpretation of certain 
human rights allows the protection of environment, initially relegated, but 
which today is fundamental for the full development of human life. In other 
words, it seeks to cognize how legal argumentation can break normative 
barriers so that the protection of rights could be in line with the desires and 
needs that arise of new social circumstances, dealing especially with the 
human right to a healthy environment, with the aim of avoiding and/or 
resolving socio-environmental conflicts and seeking full environmental justice. 
Thus, it is possible to understand how the Interamerican and the European 
Courts of Human Rights are ensuring that right, each on its way. Therefore, the 

                                              
1 Graduando em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e associado da 
Associação Nacional de Estudos Transnacionais (ANET). E-mail: infantegabriel95@gmail.com.  
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present paper is based on the collection of case law, on the analysis of specific 
works about the topics mentioned and on secondary bibliographies about 
pertinent subjects under discussion. 
 
Keywords: international law; right to a healthy environment; extensive 
interpretation; Interamerican Court of Human Rights; European Court of 
Human Rights.  

Introdução 

De início, compete afirmar que “A nobreza da raça humana está no 

nosso impulso de saber, e nossa singularidade como espécie se reflete no 

sucesso que alcançamos, após milênios de esforço, em decifrar o quebra-

cabeça que é a natureza” (MLODINOW, 2015, p. 13). Ou seja, o ser humano desde 

sempre possui, obviamente, uma relação íntima com o meio ambiente em 

geral. Contudo, os avanços tecnológicos atuais, utilizados para o 

desenvolvimento socioeconômico, estão implicando em um déficit na 

disponibilidade e na qualidade dos recursos naturais essenciais, o que 

preocupa toda a sociedade internacional. Os desastres ambientais, as 

mudanças climáticas e os diversos conflitos socioambientais prejudicam, 

largamente, a vida das pessoas, fatos estes que podem, independentemente 

de distinções de qualquer caráter, comprometer a vida humana.  

O direito, ciência social aplicada que é, deve dar o real valor que esta 

constatação merece. Se o meio ambiente, e consequentemente a humanidade, 

corre perigo, o Direito deve poder vir em seu socorro e atingir um patamar 

adequado de justiça ambiental, concebendo sistemas de prevenção ou de 

reparação consoantes com os possíveis tipos de defesa contra as agressões 

(MACHADO, 2016, p. 52). 

O desenvolvimento de proposições para possibilitar a defesa do meio 

ambiente nos sistemas europeu e interamericano de direitos humanos é, neste 

ponto, especialmente importante porque, como será visto, problemas ligados 

ao meio ambiente não se sujeitam ao sistema de petições individuais 

disciplinado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, assim, à 

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e 
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igualmente não há previsão explícita do direito ao meio ambiente saudável na 

Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e em seus protocolos. 

Neste contexto, é imprescindível realçar que “os direitos humanos 

desenvolveram-se no plano internacional para fornecer proteção ao indivíduo 

na falha do Estado” (RAMOS, 2016a, p. 182). Logo, a não contemplação deste 

direito nas cartas regionais de proteção dos direitos humanos deixa o 

indivíduo ainda mais à deriva caso seu Estado nacional não tenha zelo na 

promoção do respeito ao meio ambiente.  

Assim sendo, esta obra tem o fim de elucidar, primeiro, o porquê da falta 

de proteção ambiental nas Convenções Americana e Europeia de Direitos 

Humanos, por meio de uma explicação histórica da consolidação dos direitos 

humanos (Capítulo 1). Depois, de modo central, como tal situação pode ser 

sobrelevada no âmbito das cortes regionais europeia e interamericana de 

proteção dos direitos humanos (Capítulo 2) e, caso seja possível a superação 

dessa carência – constatação que será feita por meio da análise de 

jurisprudência das citadas cortes –, se o caminho tomado vem sendo bem 

traçado para a prevenção, proteção e reparação ambiental em âmbito 

internacional, levando em conta outras implicações que emergem a partir da 

discussão exposta (Capítulo 3). 

1 A evolução histórica dos direitos humanos 

Certamente, uma das principais características dos direitos humanos, 

que consistem no “conjunto de direitos considerado indispensável para uma 

vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade”, ou seja, aqueles 

“direitos essenciais e indispensáveis à vida digna” (RAMOS, 2016b, p. 29), é a 

historicidade. Ou seja, os direitos humanos podem surgir no decorrer do 

tempo histórico, de acordo com a adequação do ordenamento jurídico às 

peculiaridades de cada contexto cultural, social, político e econômico. 

Tendo isso em vista, diversos juristas e outros cientistas sociais 

tentaram classificá-los das mais diversas formas. Para as pretensões desta 

obra, a classificação mais atraente é aquela feita por Vasak (1926-2015), jurista 

tcheco-francês que ordenou os direitos humanos em diferentes gerações (ou 
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também dimensões), seguindo os lemas da Revolução Francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade. Como toda teoria, é passível de diversos tipos de 

críticas, as quais não são pertinentes ao mérito deste artigo. Todavia, ela é 

feliz ao conseguir expor como três diferentes “categorias” de direitos 

“surgiram” no tempo histórico, sem levar a fundo, claro, as inúmeras exceções. 

Inicialmente, emergiram os direitos civis e políticos, frutos do estado 

liberal (denominados de direitos primeira dimensão) e que tiveram como 

marco as revoluções liberais do século XVIII na Europa e nos Estados Unidos. 

Alguns exemplos são o direito à vida, à privacidade, à liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião, o direito à liberdade de associação, 

o direito a tomar parte nas decisões políticas, dentre inúmeros outros. Em 

instante posterior, começaram a ser consagrados os direitos econômicos, 

sociais e culturais (os de segunda dimensão), decorrentes, principalmente, das 

lutas sociais ocorridas no início do século XX, tais como o direito a condições 

justas e favoráveis de trabalho, o direito à moradia, à saúde e à educação, por 

exemplo. 

Por fim, os de terceira geração (ou dimensão), que são aqueles direitos 

titularizados pela comunidade como um todo, neles inclusos o direito ao 

desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação e o direito ao meio 

ambiente equilibrado. Segundo Ramos (2016b, p. 58), estes derivam da noção 

de que o homem necessita do planeta Terra, de seus recursos finitos, e de que 

algumas discrepâncias, tal como a divisão totalmente desigual de riquezas, 

ameaçam a subsistência da espécie humana. 

1.1 A explicação histórica do “desprezo” ao direito ao meio ambiente saudável 

na normativa dos sistemas europeu e interamericano 

Por meio do enfoque dado às “dimensões” dos direitos humanos, 

infere-se o porquê de o direito ao meio ambiente saudável ter sido, 

historicamente, deixado de lado nas cartas regionais de proteção aos direitos 

humanos das Américas e da Europa. O momento histórico de confecção das 

Convenções Europeia (1950) e Interamericana (1969) não foi favorável à fixação 
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dos direitos econômicos, sociais e culturais e nem dos de titularidade coletiva, 

como o é o direito ao meio ambiente saudável.  

A Convenção Americana, por exemplo, deixa de preconizar qualquer 

direito social, cultural ou econômico, de modo a limitar-se a estabelecer que 

os Estados alcancem, progressivamente, a plena e efetiva realização desses 

direitos, mediante a adoção de medidas legislativas e outras que se mostrem 

apropriadas, nos termos do art. 26 da Convenção (PIOVESAN, 2016, p. 349). 

Dessa forma, as normativas europeia e interamericana de direitos 

humanos veem-se confrontadas com os clamores e as necessidades do tempo 

histórico atual. A forma encontrada pelas respectivas cortes é discutir tais 

necessidades por meio das “decisões judiciárias”, fazendo, assim, avançar o 

Direito Internacional. Importante lembrar que a jurisprudência é considerada 

fonte do Direito Internacional, conforme o artigo 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça2. 

Neste sentido, é cristalino que, atualmente, a proteção ambiental é uma 

preocupação que está no centro das mais sérias e recentes discussões 

jurídicas, sociológicas e políticas pelo mundo. A importância da proteção 

internacional do meio ambiente para a humanidade, que deve superar 

antagonismos ideológicos, em prol do bem-estar e da efetiva proteção do 

planeta, se torna evidente. Porém, tal entendimento é fruto de longo período 

de militância ecológica e de debates internacionais.  

A preocupação ambiental teve início em âmbito internacional na década 

de 1970, preponderantemente, quando ficou mais perceptível que a gestão 

adequada e integrada dos recursos naturais demandaria estipulações com 

abrangência somente alcançada pelos tratados e acordos internacionais 

(MILARÉ, 2015, p. 1598). Dessa forma, em junho de 1972 ocorreu a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na capital da Suécia, 

Estocolmo, sob os auspícios da ONU, tendo contado com a presença de mais 

de uma centena de países e inúmeras organizações não governamentais e 

                                              
2 As decisões da Corte Internacional de Justiça são idôneas a criarem regras particulares de 
Direito Internacional, porém não somente elas: isso ocorre, igualmente, com decisões de 
qualquer tribunal internacional, independentemente de sua formação e previsão de tal 
possibilidade por seus tratados constitutivos (MAZZUOLI, 2015, p. 153).  
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organismos da ONU. A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente humano (1972), conhecida também como Declaração de 

Estocolmo, fruto do encontro, é composta por vinte e seis princípios, que 

passaram a servir, em tese, como diretrizes de atuação dos Estados.  

Dado o pontapé inicial, hoje existem dezenas de acordos internacionais 

relacionados à proteção ambiental, com as mais diferentes abrangências 

(tanto mundial quanto regional ou bilateral) e sobre vários temas (sejam eles 

genéricos ou específicos). O último grande tratado firmado foi o Acordo de 

Paris sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(2015), intitulado geralmente de Acordo de Paris, assinado, pelos 195 países 

presentes na Conferência, em dezembro de 2015, e ratificado em tempo 

recorde (novembro de 2016), menos de um ano depois. É visto por muitos 

especialistas como um acordo não tão ambicioso, porém plausível de ser 

cumprido. Apesar de ainda ser cedo para discorrer sobre o sucesso deste 

acordo, sua abordagem comparativamente mais modesta promove uma base 

forte para sua maior eficácia quando comparado ao seu antecessor, o 

Protocolo de Kyoto, elaborado em novembro de 1997 e ratificado em março de 

1999.  

Observa-se, portanto, como o direito ao meio ambiente é uma criação 

tardia da sociedade internacional, se comparado aos direitos de primeira e de 

segunda dimensão, constatação que deve ser foco de adaptações na 

atualidade. Assim, a importância da proteção do meio ambiente, visão bem 

mais concreta na atualidade, gera uma série de indagações sobre como 

proceder para atingir a finalidade perquirida – a justiça ambiental. 

2 A interpretação extensiva de outros direitos humanos na defesa do meio 

ambiente  

Neste contexto, passa-se ao exame de alguns julgados das cortes 

europeia e interamericana. Busca-se compreender os argumentos suscitados 

que permitem o desenvolvimento da proteção ao direito ao meio ambiente 

saudável nestas cortes, pelo exame de quais direitos humanos positivados nas 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

259 
 

cartas aludidas se relacionam, indiretamente, à proteção ambiental, com o fito 

de proporcionar a tão perquirida justiça ambiental.  

Estas cortes, compete realçar, são subsidiárias em relação aos sistemas 

judiciais nacionais: a subsidiariedade dos mecanismos internacionais de 

apuração de violações de direitos humanos se baseia no fato de se admitir o 

dever primário do Estado na prevenção das transgressões, ou, pelo menos, de 

reparar os danos causados. Assim, somente após esse trajeto, pode ser 

invocada a proteção internacional (RAMOS, 2016c, p. 78). Porém, é primordial 

frisar que esses sistemas têm assumido grande relevância, como especiais loci 

para proteção de direitos humanos, notadamente aqueles não realizados nos 

Estados membros.  

Em face da ausência do direito ao meio ambiente nas normativas 

europeia e interamericana, é imperioso analisar como a doutrina vem criando 

teses jurídicas para a resolução deste problema, bem como a maneira que as 

cortes vêm se posicionando. Uma possibilidade de atuação é o uso da 

interpretação evolutiva, também denominada de “método jurídico-

estruturante”, e entendida por Mendes (2014, p. 93) como: 

O método em que a norma não se confunde com o seu texto 
(programa normativo), mas tem a sua estrutura composta também 
pelo trecho da realidade social em que incide (o domínio normativo), 
sendo esse elemento indispensável para a extração da norma. O 
intérprete não pode prescindir da realidade social para realizar a sua 
tarefa hermenêutica. 

Então, proposições jurídicas muito atraentes vão surgindo no âmbito 

das cortes de direitos humanos, conectando o “direito ao meio ambiente 

saudável” a outros, possibilitando sua judicialização. Com este método, para 

Riva (2015, p. 6), fica cristalino que 

a interpretação evolutiva, dentre outras ferramentas, parece 
colaborar com a própria evolução do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, ao permitir que dispositivos elaborados na 
década de 50 (Convenção Europeia de Direitos Humanos) possam 
servir de base para a afirmação de novas obrigações na busca da 
efetivação dos direitos humanos. 

Apesar dos diversos pontos positivos elencados, alguns especialistas 

questionam a possibilidade de utilização de tais subterfúgios. Dentre várias 
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alegações, sustentam que seria uma prática que feriria a segurança jurídica e 

que abriria precedentes para interpretações descoladas da realidade. Há 

quem aponte que a principal crítica tem sido baseada na premissa de que uma 

abordagem relaxada ridiculariza e enfraquece os padrões universais de 

direitos humanos e ainda encoraja os Estados a se afastarem destes padrões 

e a se fixarem em suas tradições locais (FITZMAURICE; MARSHALL, 2007, p. 113). 

2.1 Corte Europeia de Direitos Humanos: fundamentos da proteção 

A Corte Europeia de Direitos Humanos, criada em 1959 no âmbito do 

Conselho da Europa, consiste em um tribunal regional de direitos humanos 

que aprecia casos judicializados com base na Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos dos Homens e das Liberdades Fundamentais (1950), 

também chamada de Convenção Europeia de Direitos Humanos, que foi 

adotada em 1950 e entrou em vigor em 1953. Ela, portanto, tem jurisdição – 

subsidiária à das cortes nacionais, como já exposto – sobre os 47 Estados 

Partes do citado tratado, totalizando cerca de 800 milhões de jurisdicionados.  

Além disso, é importante citar que sua jurisdição pode ser invocada 

diretamente por particulares, tendo em vista que, em 1998, o Protocolo 11 

excluiu o órgão “quase judicial” que fazia parte do trâmite das ações. Para 

tanto, é necessário que se demonstre minimamente ter havido a violação a 

direitos humanos consagrados na Convenção, os quais os signatários se 

obrigaram a respeitar. Ela é composta por 47 juízes, eleitos para um período 

não renovável de nove anos, das mais diferentes nacionalidades europeias, e 

sedeada em Estrasburgo, França.  

É na Corte Europeia que o direito ao meio ambiente se desenvolveu de 

forma mais acelerada. De acordo com a jurisprudência da Corte Europeia, o 

direito individual a um meio ambiente saudável é derivado do direito à vida 

(art. 2º) e do respeito ao direito à vida privada e familiar (art. 8º), dentre outros 

(GREKSZA, 2015, p. 22), com especial ênfase neste último (FITZMAURICE; 

MARSHALL, 2007, p. 115). 

A priori, é relevante salientar que a corte europeia já admitiu, em 

diversas oportunidades, a utilização da interpretação extensiva dos direitos 
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humanos. No caso Loizidou v. Turkey – Preliminary objections (1995), a corte 

expôs, com base em antecedente firmado no caso Tyrer v. the United Kingdom 

(1978), a seguinte afirmação: 

Que a Convenção é um instrumento vivo que deve ser interpretado 
sob a luz das condições atuais está firmemente enraizado na 
jurisprudência da corte.”. Completou, ainda, que “[...] as previsões da 
Convenção Europeia não podem ser exclusivamente interpretadas de 
acordo com as intenções dos seus autores expressas há mais de 40 
anos. 

O mais simbólico de todos os casos relacionados à proteção ambiental 

é o López Ostra v. Spain (1994). Os peticionários, que viviam em Lorca, cidade 

com um grande número de indústrias no sudoeste da Espanha, propuseram a 

tese que o Estado espanhol falhou na proteção do lar, da vida familiar e da 

vida privada dos seus cidadãos, afetados pela poluição oriunda de uma 

instalação de tratamento de resíduos. Assim, constituíram, na argumentação, 

o elo entre a proteção ao meio ambiente saudável e a violação destes direitos, 

previstos na Convenção Europeia de Direitos Humanos no seu artigo 8º. Na 

referida decisão, os juízes chegaram à conclusão, no parágrafo 58, que: 

Levando em conta o que já foi mencionado, e apesar da “margem de 
apreciação” deixada ao Estado réu, a Corte considerou que o Estado 
não logrou êxito em estabelecer um balanço justo entre o interesse 
do bem estar econômico da cidade – aquele de ter um 
estabelecimento de tratamento de resíduos – e o efetivo gozo dos 
peticionários do direito de respeito ao seu lar, sua vida privada e 
familiar.  

É imprescindível ressaltar a importância, no contexto da Corte Europeia, 

da “margem de apreciação”, a qual tem a função de delegar aos Estados a 

tomada de medidas mais adequadas a cada situação, haja vista a posição 

privilegiada que têm, em contraponto à da Corte Europeia, para melhor 

entender as necessidades dos cidadãos. 

Assim, quando a Corte Europeia invoca tal ideia, dá maior liberdade aos 

Estados, dentro de uma margem razoável, na análise do mérito da questão. 

Conforme leciona Ramos (2016a, p. 159), esta é, certamente, uma doutrina 

passível de críticas, pois, se levada às últimas consequências, pode implodir a 

própria jurisdição internacional de direitos humanos, a qual foi criada 

justamente para permitir a apreciação internacional de violações de direitos 
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humanos, mesmo que (e especialmente se) os atos internos ofensivos tenham 

expressivo apoio da maioria. Todavia, os europeus observam aspectos 

importantes nela, vista como um meio de salvaguardar a soberania aos 

Estados-Membros e de promover um delicado equilíbrio entre os valores 

europeus comuns e os nacionais. Dessa forma, ela garante que sua atuação 

não seja intromissiva, com o intuito de evitar conflitos irremediáveis entre sua 

jurisprudência e os princípios norteadores da atuação interna estatal. 

Outro caso no mesmo sentido foi o Case of Fadeyeva v. Russia (2005), 

que sucedeu o Case of Hatton and others v. The United Kingdon (2001), 

analisado pela corte e pelo Grand Chamber, dois anos após, em sede de 

recurso, que também enfrentaram a questão. No acontecimento envolvendo a 

Rússia, ocorreu alta poluição do ar atmosférico em uma área do território em 

que estava instalada uma fábrica de aço construída nos tempos soviéticos e 

que, à época da ocorrência do dano, pertencia a um ente privado. A empresa 

Severstal era responsável por emitir grandes quantidades de poluentes na 

cidade de Cherepovets, o que levou os peticionários, que viviam dentro de uma 

área de segurança e procuravam reassentamento, a acessar a Corte Europeia, 

tendo em vista a não obtenção de êxito na jurisdição interna por causa do 

trâmite precário da ação. A Corte Europeia comprovou, nesse sentido, que não 

era alvo de discussão o fato de que os requerentes sofriam consequências 

negativas em razão do dano ambiental. O que se disputava, de fato, era o grau 

de perturbação gerado pela poluição3. 

O caso Brincat and others v. Malta (2014) trata de exposição por parte 

de trabalhadores de um estaleiro de reparação naval a amianto durante 

décadas, desde os anos 50 até o início deste milênio. Tal fato ocasionou 

                                              
3 “(...) em qualquer evento, não é papel da Corte ditar medidas precisas que devem ser 
adotadas pelos Estados com o fim de cumprir com seus direitos positivados sob os ditames 
do Artigo 8. No presente caso, porém, apesar da situação acerca da indústria demandar 
tratamento especial para aqueles que viviam dentro da zona, o Estado não ofereceu aos 
requerentes nenhuma solução efetiva para movê-los da área perigosa. Além disso (...), não há 
indicação que o Estado aplicou medidas efetivas que levariam em conta os interesses das 
populações locais, afetadas pela poluição, e que seriam capazes de reduzir a poluição 
industrial a níveis aceitáveis. A Corte concluiu que, apesar da margem de apreciação deixada 
ao Estado, este falhou em achar um balanço justo entre os interesses da comunidade e o 
efetivo gozo do direito ao respeito ao lar e à vida privada dos peticionários. Houve, então, 
violação do Artigo 8º da Convenção” (Caso Fadeyeva v. Russia, 2005).  
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problemas de saúde nos vinte e um requerentes ou em seus familiares, sendo 

que o governo de Malta, segundo eles, permaneceu indiferente à situação. 

Após a análise dos acontecimentos, a corte entendeu que houve violação aos 

artigos 2º e 8º, em razão dos graves danos à saúde causados, inclusive tendo 

em vista a morte de um dos trabalhadores em decorrência de câncer.4 

Portanto, a proposição já bem sedimentada na Corte Europeia de 

Direitos Humanos consiste, basicamente, no reconhecimento de que 

determinados problemas e conflitos ambientais são tão virulentos que 

maculam direitos humanos previstos pela Convenção Europeia, em especial os 

supracitados artigos 2º (direito à vida) e 8º (direito ao lar, à vida privada e 

familiar das vítimas). Essa tese é sustentada justamente pela gravidade do 

dano, que afeta o gozo da vida em si ou da vida cotidiana de todo núcleo 

familiar. Dessa forma, fica clara na jurisprudência da Corte Europeia a 

utilização da interpretação extensiva desses direitos para abarcar o direito ao 

meio ambiente saudável, não previsto expressamente pela Convenção 

Europeia e pelos seus Protocolos Adicionais, com o intuito explícito de 

alcançar a justiça ambiental.  

2.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos: fundamentos da proteção 

A análise da jurisprudência da Corte Interamericana é de fundamental 

necessidade em nosso país, já que pode ser vista como um exercício de 

libertação do pensamento latino-americano e o resgate histórico das raízes 

desta região, de seu povo, suas lutas, suas conquistas para consolidar fontes 

emancipadoras e maneiras autônomas de pensamento sem subordinação a 

ideologias eurocêntricas (WOLKMER; LIPPSTEIN, 2017, p. 297). Como será visto, 

contudo, a abordagem do direito ao meio ambiente saudável em seu âmbito é 

                                              
4 A corte decidiu, em diversas ocasiões, que o Estado tem um dever positivo de tomar medidas 
razoáveis e adequadas para assegurar os direitos do requerente nos termos do artigo 8º da 
Convenção (...). Em especial, a Corte afirmou a obrigação positiva dos Estados, em relação ao 
artigo 8º, de facultar o acesso às informações essenciais que permitam aos indivíduos avaliar 
os riscos para a sua saúde e sua vida (...). Segundo a Corte, essa obrigação pode, em certas 
circunstâncias, abranger igualmente a obrigação de fornecer essas informações (...). 
Reconheceu igualmente que, no campo das atividades perigosas, os âmbitos das obrigações 
positivas decorrentes dos artigos 2° e 8° da Convenção se sobrepõem em grande medida (...)” 
(Caso Brincat and others v. Malta, 2014).  
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mais tímida, razão pela qual os entendimentos da Corte Europeia não podem 

ser, de forma alguma, relegados a segundo plano, inclusive porque sua 

jurisprudência é mais vasta e sedimentada.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal nos mesmos 

moldes da Corte Europeia: julga casos com base na Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos (1969), também denominada Pacto de San José da Costa 

Rica, formalizada em 1969 e em vigor desde 1978. Logo, detém jurisdição sobre 

todos os Estados Partes, que só podem se submeter à Corte Interamericana se 

forem membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), os quais são 

um total de vinte e três na atualidade.  

Ela, diferentemente da Europeia, ainda possui o “filtro” da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington (EUA). Tal 

órgão realiza o juízo de admissibilidade da demanda, que, caso respeite todos 

os requisitos – como o argumento de que o país está violando direito previsto 

no tratado e se a subsidiariedade jurisdicional está sendo respeitada –, é 

examinada e promovida uma tentativa de solução amistosa entre as partes. 

Em caso negativo, a Comissão, em nome próprio, envia o caso à Corte 

Interamericana para apreciação do mérito. Tem sete juízes, de nacionalidades 

dos Estados-Membros da OEA, e sede em San José, Costa Rica. 

Pode-se asseverar, nesse contexto, que ela é mais tímida no trato da 

proteção do meio ambiente, apesar de já tê-la enfrentado em algumas 

situações. Seguindo o mesmo modus operandi da análise da Corte Europeia, é 

relevante citar que a corte admite a interpretação extensiva em sua vasta 

jurisprudência, não só em casos contenciosos, mas também em opiniões 

consultivas. 

Na Opinião Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata sobre a 

condição jurídica das crianças, com o propósito de determinar se as medidas 

especiais estabelecidas no artigo 19 da Convenção constituem limites ao 

arbítrio ou à discricionariedade dos Estados em relação a elas, a Corte 

manteve o entendimento firmado três anos antes, na Opinião Consultiva OC-
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16/99, de 01 de outubro de 1999, solicitada pelos Estados Unidos Mexicanos, 

asseverando, no parágrafo 21, que 

Este Tribunal estabeleceu que a interpretação deve atender “à 
evolução dos tempos e às condições de vida atuais”, e que a 
interpretação correspondente a outras normas internacionais não 
pode ser utilizada para limitar o gozo e o exercício de um direito; 
também, deve contribuir à aplicação mais favorável da disposição 
que se pretende interpretar.  

Após o relato, é pertinente adentrar na análise do caso Claude Reyes y 

otros vs. Chile (2006). O julgado não enfrenta, diretamente, o tema do “direito 

ao meio ambiente sadio”, mas sim o acesso público a informações acerca de 

impactos ambientais. Especificamente, a demanda tratava da negativa parcial 

do Estado chileno em conceder, aos requerentes, a informação que desejavam 

do Comitê de Investimentos Estrangeiros sobre a atuação da empresa florestal 

Trillium e o Proyecto Rio Condor, que se baseava no desmatamento da região 

do rio e que poderia ser extremamente prejudicial para o meio ambiente, 

impedindo o desenvolvimento sustentável do país. Percebe-se que o 

enfrentamento da questão, portanto, se deu de maneira mais restrita, 

abordando apenas um aspecto do “direito ao meio ambiente saudável”, no 

que tange ao acesso à informação pública e relevante apenas nos casos em 

que há danos ambientais.  

A conclusão levantada pela corte foi de que houve violação, 

principalmente, aos artigos 8º, que trata das “Garantias judiciais”, e 13, que 

discorre sobre a “Liberdade de pensamento e de expressão” da Convenção, 

conforme se depreende da análise dos parágrafos 77 e 137 a seguir transcritos, 

respectivamente: 

Com relação aos fatos do presente caso, a Corte estima que o artigo 
13 da Convenção, ao estipular expressamente os direitos a “buscar” 
e a “receber” “informações”, protege o direito que tem toda pessoa 
de solicitar o acesso a informações sob o controle do Estado, com as 
ressalvar permitidas sob o regime de restrições da Convenção. [...]. 
Desta forma, o direito à liberdade de pensamento e de expressão 
contempla a proteção do direito de acesso à informação sob o 
controle do Estado em suas dimensões individual e coletiva. [...] O 
Estado deve garantir que, ante a negação de informação sob o 
controle estatal, exista um recurso judicial fácil, rápido e efetivo que 
permita que se determine se houve uma violação do direito do 
solicitante da informação e, neste caso, se ordene ao órgão 
correspondente a entrega da informação. Neste âmbito, o referido 
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recurso deve ser fácil e rápido, tomando em conta que a celeridade 
na entrega da informação é indispensável nesta matéria.  

O direito de acesso à informação ambiental, ou seja, o direito à 

participação e à informação, para a Corte Interamericana, está assegurado 

pelo direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse entendimento é 

deveras importante para que cada indivíduo exercite, de maneira plena, a 

cidadania ambiental, tendo, para tanto, acesso a instrumentos administrativos 

e judiciais que importem em estimulo para a conscientização e a participação 

pública, especialmente em matéria ambiental. 

Ademais, a Corte Interamericana tratou de casos relacionados 

indiretamente à proteção do meio ambiente que tratavam de direitos das 

comunidades indígenas e tribais. O mais recente deles é o Caso das 

Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica 

(Operação Gênesis) vs. Colômbia (2013), o qual se refere à responsabilidade do 

Estado por alegadas violações de direitos humanos cometidas no âmbito da 

Operação Gênesis, empreitada militar que visava combater atos criminosos 

das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Dentre vários 

problemas, ela gerou o deslocamento forçado de centenas de indivíduos, 

sendo que muitos deles eram membros das comunidades afrodescendentes 

que habitavam as margens do rio Cacarica. Além disso, ocorria, nessa área, 

exploração ilegal de recursos naturais operada por empresas com permissão 

ou tolerância do Estado.5 Assim, a Corte Interamericana concluiu que “O Estado 

é responsável pela violação do direito à propriedade coletiva, contido no 

artigo 21 da Convenção.”. 

Finalmente, é imperativo ressaltar a tese defendida por Augusto César 

Leite de Resende, a qual se baseia na discussão sobre a indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos, com o intuito de afirmar que a 

proteção de um terá implicações notórias em outros. Segundo o autor, a 

                                              
5 Os representantes indicaram que (...) as autoridades ambientais locais não garantiram “o 
gozo efetivo dos direitos à propriedade coletiva e aos recursos naturais, nos termos nos quais 
esses direitos são reconhecidos na jurisprudência da Corte Interamericana”. Adicionaram que 
o Estado “não tomou medidas eficazes para reparar os danos ambientais que essa situação 
gerou (...)”. Caso das Comunidades Afrodescendentes Deslocadas da Bacia do Rio Cacarica 
(Operação Gênesis) vs. Colômbia (2013).  
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proteção ao meio ambiente pode ocorrer de forma reflexa na Corte 

Interamericana, com base ou em direitos previstos na Convenção ou, também, 

no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988), também chamado 

de Protocolo de San Salvador, que, segundo o artigo 19.6, possibilita que 

alguns direitos previstos nele sejam judicializáveis, em especial o direito à 

educação, contemplado no artigo 13.  

Defende, nesse contexto, que a proteção ao meio ambiente decorrerá, 

principalmente, de uma mudança de postura dos consumidores, situação que 

apenas pode ser alcançada pela via do processo educacional estabelecido ou 

fornecido pelo Estado, bem planejado e de execução continuada, em que as 

propostas pedagógicas das unidades de ensino básico, públicas e privadas, 

contemplem diretrizes educacionais direcionadas ao consumo consciente e ao 

desenvolvimento sustentável. Assim, a mentalidade dos indivíduos em geral 

poderá estar mais voltada à conscientização da utilização racional dos 

recursos naturais, a partir de uma postura responsável, ética e solidária no 

tocante ao consumo (RESENDE, 2013, p. 305-306). 

Dessa forma, no término de sua obra, Resende (2013, p. 312) sustenta 

que 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode condenar a 
República Federativa do Brasil a reparar as consequências da 
omissão configuradora de violação do direito humano à educação, 
mediante a imposição da obrigação de executar políticas públicas 
educacionais que promovam a conscientização socioambiental da 
pessoa humana, notadamente aquelas voltadas ao consumo 
consciente (...). 

Pelo relato, é notório que a proteção ambiental na Corte Interamericana 

ainda é incipiente. No entanto, já existe jurisprudência que trata da questão 

em relação a pontos específicos, e já houve o desenvolvimento de 

fundamentações bem plausíveis para possibilitar a defesa do meio ambiente 

e, consequentemente, dos direitos humanos dos jurisdicionados. 

Considerações finais 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

268 
 

Pelo exposto, pode-se asseverar que o tema da afirmação do direito 

humano ao meio ambiente saudável merece maior enfoque, especialmente na 

sociedade globalizada atual, baseada em uma economia que privilegia a 

concorrência para produção de valor e a modernização a qualquer custo, 

fatores que demandam maior apropriação da natureza e da energia. Uma 

releitura dessa estrutura socioeconômica é imprescindível, tendo como norte 

a afirmação da qualidade de vida, do bem-estar e uma mudança social de 

valores acerca dos objetivos da economia (DERANI, 2009, p. 127). 

Assim, ficou claro que as cortes regionais de proteção dos direitos 

humanos podem ser, quando necessário, um excelente mecanismo para a 

proteção ambiental relegada pelos Estados, mesmo que seus tratados 

fundantes tenham sido omissos. Restaram explicitados, então, os meios 

possíveis de prosseguir na defesa do direito ao meio ambiente sadio nas 

Cortes Europeia e Interamericana, com vistas a tornar factível a justiça 

ambiental e evitar e/ou solucionar os conflitos socioambientais. Ademais, 

comprovou-se o poder da interpretação extensiva para a concretização de 

direitos que “surgiram” em tempos mais recentes e que ainda não estão 

assegurados normativamente, tais como o direito ao meio ambiente saudável.  

Para tanto, é necessário que haja conformidade entre o que for decidido 

em relação ao tema, internacional ou nacionalmente, bem como intensa troca 

de teses entre os tribunais regionais de proteção dos direitos humanos, como 

bem pontua o eminente jurista internacional Trindade (2013, p. 52), brasileiro 

que atuou como juiz da Corte Interamericana e é magistrado da Corte 

Internacional de Justiça: no tocante à coexistência dos tribunais 

internacionais, faz-se necessária a busca de melhor coordenação entre eles 

para evitar discrepâncias na jurisprudência, dadas a ausência de hierarquia e, 

também, a jurisdição própria de cada um. 

Em análise da posição brasileira em relação à interpretação dos 

variados tratados incorporados no ordenamento jurídico pátrio, entretanto, 

diagnostica-se a existência de uma grande “ambiguidade”, já que o sentido 

conferido pelos tribunais nacionais, em muitos casos, destoa daquele 

sustentado nos tribunais internacionais. Ramos (2016a, p. 350) expõe que, após 
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a adesão brasileira a mecanismos internacionais de aferição de respeito a 

normas de direitos humanos – como o é a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos –, é imprescindível, agora, compatibilizar a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre os diversos direitos protegidos com a posição 

hermenêutica dos citados órgãos. 

De fato, a atenção ao tema ambiental é indispensável, pois a questão, 

hoje em dia mais do que nunca, tem função de relevo por causa de sua 

característica global, em razão dos efeitos provocados pela degradação do 

meio ambiente, que extravasam os limites territoriais de um país, alcançando 

as mais diversas dimensões (MILARÉ, 2015, p. 1594). Todavia, ações preventivas, 

realmente eficazes, têm maiores chances de se desenvolverem em âmbitos 

nacionais, estaduais e municipais, haja vista a proximidade com o problema e 

com as demandas coletivas e individuais. Isto posto, é necessário que elas 

estejam em harmonia com os padrões mínimos de proteção dos direitos 

humanos estabelecidos em nível internacional, seja por meio das normativas 

ou da jurisprudência.  

Assim, as proposições aventadas, além de promoverem uma proteção 

per se dos direitos humanos no âmbito internacional, geram interessante 

efeito no Direito interno: o de criar uma “vigilância internacional” sobre eles 

(RAMOS, 2016a, p. 185), de modo a impelir as cortes nacionais a promoverem 

maior diligência no trato das diversas questões que as envolvam, direta ou 

indiretamente, principalmente em face da interpretação das Cortes 

Internacionais. Isso poderá culminar, ainda, em uma mudança de posição 

nacional sobre a matéria, a qual deve ser observada por todos os poderes da 

república. 

Apesar da base jurídica para a justiça ambiental no âmbito das 

supracitadas cortes não ser normativamente expressa, juízos morais e 

políticos devem integrar o fundamento da decisão, pois este é o ambiente 

típico da argumentação jurídica. Portanto, será possível para as vítimas de 

problemas ambientais pleitearem, com argumentação bem fundamentada, 

nas cortes regionais de proteção dos direitos humanos especificamente 

analisadas, a reparação pelo dano ambiental, tanto material quanto imaterial, 
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e demandarem a responsabilização internacional do Estado violador do 

direito.  

Por fim, assim como foi explicitado durante o presente artigo, sabe-se 

da necessidade de uma ação mais harmônica entre as diversas cortes 

internacionais e nacionais para a mitigação de graves violações de direitos 

humanos, nelas contida a destruição ambiental. Vale também salientar a 

grande importância de outros atores internacionais e da sociedade civil, no 

sentido de trazer a público as referidas violações e cobrar das autoridades 

nacionais e internacionais medidas e políticas públicas que reiterem a 

proteção do meio ambiente. Nesse sentido, torna-se necessário averiguar qual 

a influência das organizações não governamentais e da imprensa na 

judicialização do direito ao meio ambiente saudável, haja vista a influência 

que exercem nos processos de decisão da sociedade internacional em relação 

a vários assuntos de interesse global.  
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DESASTRE DE MARIANA E A INSEGURANÇA ACERCA DA QUALIDADE DA ÁGUA 
ENCANADA FORNECIDA EM GOVERNADOR VALDARES/MG 

Mariana disaster and the insecurity about the quality of piped water supplied 
in Governador Valadares 

Leonardo Cordeiro de Gusmão1 
Fernando Barotti dos Santos2 

Émilien Vilas Boas Reis3 

 
Resumo: O desastre de Mariana, envolvendo o rompimento da barragem 
pertencente à Samarco, causou graves danos socioambientais. No município 
de Governador Valadares, o serviço público de fornecimento de água 
encanada foi suspenso e, após sua retomada, laudos técnicos divulgados pelo 
Ministério Público afirmaram que a água não estava potável. Isso fez surgir nos 
habitantes da cidade uma dúvida razoável acerca da qualidade da água 
fornecida, violando o direito fundamental à segurança e ao sossego; sendo tal 
fato, por si só, causa de dano moral indenizável. Apesar disso, o Poder Público 
Municipal foi omisso, não adotando nenhuma medida de precaução visando 
dar segurança à população, no que concerne às preocupações sobre riscos de 
danos à saúde. Sob tal contexto, a Samarco pode ser responsabilizada de 
forma objetiva e solidária com o Município de Governador Valadares pelos 
danos morais decorrentes, sendo a execução deste último subsidiária. 
 
Palavras-chaves: desastre de Mariana; serviço público de fornecimento de 
água encanada; dúvida sobre qualidade da água; Governador Valadares; 
indenização por dano moral. 
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Abstract: The disaster of Mariana, involving the colapse of dam owned by 
Samarco, caused hardly social and environmental damages. At the city of 
Governador Valadares, the public service of piped water supplied was 
suspended, and after its return, technical reports issued by the Public Ministry 
stating that the water wasn’t potable. This has raised in the inhabitants of the 
city a reasonable doubt about the quality of the water provided, violating the 
fundamental right to security and peace; being such fact, in itself, cause of 
moral damages repairable. Despite that, the Municipal Government was silent, 
having no precautionary measures to ensure the security of the population, 
with regard to concerns about risks of harm to health. In this context, Samarco 
and the Municipality of Governador Valadares can be objectively, and jointly, 
and severally liable for moral damages, but the execution of Public Power will 
be subsidiary. 
 
Keywords: disaster of Mariana; public piped water supply service; doubt about 
water quality; Governador Valadares; reparation of moral damages. 
 

Introdução 

Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de 

rejeitos de minério de Fundão, pertencente à mineradora Samarco. A poluição 

ambiental decorrente dizimou fauna e flora e afetou gravemente a qualidade 

da água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

Além do dano ambiental propriamente dito, a poluição teve como 

consequência danos individuais causados à população dos municípios 

atingidos pela lama de rejeitos, como é o caso de Governador Valadares. Os 

habitantes do município de Governador Valadares ficaram sem acesso à água 

potável encanada, haja vista que o serviço público essencial teve que ser 

suspenso em razão da contaminação da água bruta do Rio Doce. 

Após alguns dias a prestação do serviço público foi retomada no 

município de Governador Valadares. Contudo, grande parte da população 

valadarense permaneceu duvidosa acerca da qualidade da água encanada, o 

que fez surgir uma grande sensação de insegurança que lhes retirou o sossego. 

Tal dúvida se justificou em razão da gravidade da poluição, destacada 

pela mídia e perceptível a olho nu. Outro fator relevante foi o relatório 

preliminar divulgado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), informando que os rejeitos de minério 
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continuavam sendo carreados lentamente para o Rio Doce, de modo que o 

dano ambiental ainda estaria em curso, havendo, por consequência lógica, 

uma alteração constante na qualidade água bruta captada para prestação do 

serviço de fornecimento de água encanada. 

A situação de insegurança foi posteriormente agravada devido à 

divulgação, pelo Ministério Público de Minas Gerais, em períodos distintos, de 

laudos atestando a não potabilidade da água encanada fornecida aos 

habitantes do município de Governador Valadares. 

Diante da violação do direito fundamental ao acesso à água potável 

encanada (saneamento básico) e do direito fundamental à segurança e ao 

sossego, os milhares de habitantes do município de Governador Valadares 

ajuizaram ação indenizatória contra Samarco, pedindo pela condenação ao 

pagamento dos danos morais correspondentes. 

Devido à propositura de milhares ações indenizatórias com fundamento 

nas mesmas causas de pedir, a Samarco suscitou a instauração de incidente 

de resolução de demandas repetitivas, no qual argumentou a existência de 

diversas questões controvertidas, além de apresentar as respectivas teses 

jurídicas. 

Numa das teses jurídicas apresentadas pela Samarco, argumentou-se 

que a dúvida acerca da qualidade da água não seria fato gerador de dano 

moral indenizável. Tal alegação da Samarco serviu como fonte inspiradora 

para o presente trabalho, que se vale do método jurídico de raciocínio 

dedutivo com pesquisa qualitativa, descritiva e explicativa, mediante uma 

análise bibliográfica e documental. 

Nele, intenta-se verificar se a insegurança decorrente da dúvida relativa 

à potabilidade da água encanada fornecida aos habitantes do município de 

Governador Valadares é por si só, causa de dano moral indenizável. Ademais, 

caso a resposta seja positiva, explicitar-se-á se o Poder Público Municipal 

também pode ser responsabilizado civilmente de forma solidária. 

1 Critério utilizado para identificação do dano moral e a responsabilidade civil 

do poluidor 
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No mês de novembro de 2015, com o advento do rompimento da 

barragem de rejeitos de minérios de Fundão pertencente à mineradora 

Samarco, houve grave poluição da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de modo a 

afetar em diversos municípios – como em Governador Valadares – a prestação 

do serviço público essencial de fornecimento de água potável encanada. 

Após certo período houve a retomada da prestação do serviço público 

no município de Governador Valadares. Contudo, muitos de seus habitantes 

sentiram-se inseguros acerca da potabilidade da água que passou a ser 

fornecida desde então. Como consequência, ajuizaram ação de indenização 

por danos morais, tendo como causa de pedir a insegurança e perda do 

sossego provocada pela dúvida relativa à qualidade da água, reticentes com 

possíveis efeitos crônicos à sua saúde. 

Posto isso, neste tópico averiguar-se-á, primeiramente, o critério 

utilizado pela doutrina e jurisprudência na pretensão de identificar a 

ocorrência do dano moral indenizável. Após, serão delimitados os aspectos 

jurídicos relacionados à responsabilidade civil do poluidor ambiental pelos 

danos morais que sua atividade causar a terceiros. 

O civilista Gagliano (2014, s.p.) compreende que “O dano moral consiste 

na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente 

redutível a dinheiro”. Desse modo, configura dano moral indenizável a 

violação injusta de direitos fundamentais garantidos aos indivíduos – que em 

conjunto compõem a dignidade da pessoa humana –, tendo em vista a 

impossibilidade de retorno ao status quo e a ausência de valor econômico 

imanente. É nesse sentido que o inciso X do artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), prevê a ocorrência de dano 

moral na hipótese de violação dos direitos fundamentais à intimidade, vida 

privada, honra e imagem (BRASIL, 1988). 

Desse modo, a comprovação do dano moral depende da evidenciação 

do nexo de causalidade entre a conduta – comissiva ou omissiva – e o dano 

causado a direito fundamental assegurado a determinado indivíduo. Em regra, 

para que a pretensão indenizatória seja cabível, também haverá necessidade 
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de demonstração do elemento subjetivo culpa – havendo exceções nos termos 

do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002 (CC/02). 

A partir das considerações feitas nos parágrafos anteriores, pode-se 

afirmar que não se exigirá da vítima a comprovação de que o dano lhe gerou 

sentimentos de dor, sofrimento ou humilhação. Mencionam-se, por se revelar 

oportuno, os ensinamentos de Cavalieri Filho (2012, p. 97): 

[...]o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade 
do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 
justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in reipsa; deriva 
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada 
a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
presunção natural, uma presunção hominisou facti, que decorre das 
regras da experiência comum. 

Tal posicionamento é referendado pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, como se observa no informativo nº 0513 de 06 de março 

de 2013, o qual foi formado a partir da ratio estabelecida na ementa do recurso 

especial (REsp.) 1.292.141-SP, julgado em 04/02/2012 sob a relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi. 

Sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade 
da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento 
para configuração de dano moral. Segundo doutrina e jurisprudência 
do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito 
fundamental, assim eleito pela CF, também se alcançará, por 
consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser humano. 
A compensação nesse caso independe da demonstração da dor, 
traduzindo-se, pois, em consequência in reipsa, intrínseca à própria 
conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Aliás, 
cumpre ressaltar que essas sensações (dor e sofrimento), que 
costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas de danos 
morais, não se traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa 
direta (BRASIL, 2013, grifos do texto). 

Depreende-se, portanto, que tanto para a doutrina quanto para a 

jurisprudência, a violação de direito fundamental, por si só, é causa de dano 

moral indenizável – dano in re ipsa. Ademais, as sensações perpassadas pelos 

indivíduos cuja dignidade foi violada, tais como dor e sofrimento, embora não 

tenham relevância para identificação da ocorrência dos danos morais, servirão 

para quantificar o valor da indenização, uma vez que influenciam na gravidade 

do dano. 
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Agora, convém realçar que tanto o §3º do artigo 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB/88) quanto o §1º do artigo 14 da Lei 

6.938/81, revelam que o poluidor será responsabilizado civilmente pelos 

danos que suas atividades causarem a terceiros, tal como os 

extrapatrimoniais. Ademais, frisam que sua responsabilidade será objetiva, 

isto é, não dependerá da demonstração de culpa, bastando a comprovação do 

nexo entre conduta e dano (BRASIL, 1981; 1988). 

A responsabilidade objetiva em tais situações, de acordo com Santiago 

e Campello (2015, p. 189), tem origem da teoria do risco e é um exemplo de 

aplicação da solidariedade social. Seguindo a linha de raciocínio exposta, 

pode-se afirmar que em caso de poluição ambiental que violar direito 

fundamental individual, haverá ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo 

viável à vítima pleitear judicialmente indenização por danos morais contra o 

poluidor. 

Portanto, seja para reparação dos danos ambientais ou dos danos 

individuais decorrentes da poluição ambiental – que podem ser caracterizados 

como direitos individuais homogêneos por terem origem no mesmo fato 

jurídico –, a responsabilidade civil independe da existência de culpa, bastando 

que se comprove a relação entre sua conduta e o dano sofrido pelo indivíduo 

– responsabilidade objetiva –. Além disso, é orientada pela Teoria do Risco 

Integral, não admitindo excludentes do nexo de causalidade. 

Convém mencionar, pois, que o posicionamento indicado no parágrafo 

anterior foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de 

recurso repetitivo – formando precedente de observância obrigatória –, por 

ocasião do REsp.1.374.284/MG, julgado em 27/08/2014 sob a relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão: 

[...] 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a 
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela 
teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator 
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, 
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano 
ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua 
obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa 
deve recompor os danos materiais e morais causados [...] (BRASIL, 
2014, entre colchetes nossos). 
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Pode-se afirmar, portanto, que o critério utilizado para a identificação 

do dano moral reside da simples violação de direito fundamental assegurado 

a indivíduo. Caso esse dano extrapatrimonial tenha origem em poluição 

ambiental, o ofensor será responsabilizado objetivamente, sob a perspectiva 

da Teoria do Risco Integral. 

No tópico seguinte será verificada a pertinência do pedido de 

indenização por dano moral formulado por diversos habitantes do município 

de Governador Valadares contra a Samarco, com fundamento na insegurança 

gerada pela dúvida relativa à qualidade da água encanada fornecida após a 

retomada do serviço público. 

2 A insegurança e a perda do sossego causada pela dúvida relativa à qualidade 

da água encanada fornecida em Governador Valadares 

Em princípio, cumpre ressaltar que diante da existência de diversas 

ações pedindo por sua condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais em razão da dúvida acerca da qualidade da água encanada fornecida 

nos municípios atingidos por seus rejeitos – como Governador Valadares –, a 

Samarco suscitou a instauração de incidente de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR) – IRDR nº 1.0105.16.000.562-2/004. 

Nesse contexto, convém ressaltar o teor da 3ª questão classificada 

como controvertida pela mineradora na petição que pediu pela instauração 

do IRDR, além da respectiva tese jurídica: 

3ª Questão de direito devolvida a este Eg. Tribunal: A dúvida subjetiva 
acerca da qualidade da água e sua aptidão para consumo e 
realização de atividades diárias gera dano moral indenizável? 
Tese jurídica proposta pela Suscitante: A dúvida subjetiva acerca da 
qualidade da água e sua aptidão para consumo e atividades diárias 
não gera dano moral indenizável sendo imprescindível a realização 
de prova pericial, em contraditório, para aferição da qualidade da 
água (MINAS GERAIS, 2016, p. 26, grifos do texto). 

Fez-se necessário realizar tal preâmbulo, uma vez que o problema que 

embasa o presente trabalho teve motivação na indagação realizada pela 

Samarco ao suscitar a referida tese jurídica. Importante atentar que a 

pretensão indenizatória formulada pelas vítimas da poluição ambiental não se 
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fundamenta em danos à saúde, mas sim na insegurança proporcionada pela 

dúvida sobre a qualidade da água encanada que lhes é fornecida após a 

retomada do serviço público que tinha sido suspenso em razão da grave 

poluição que afetou a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

O direito fundamental à segurança e ao sossego – que integram o 

conceito de qualidade de vida – está previsto no caput dos artigos 6º e 225 da 

CRFB/88 (BRASIL, 1988). Ademais, como é de consumo a relação jurídica 

formada entre a prestadora do serviço público de fornecimento de água 

encanada e seus usuários, pode-se dizer que o referido direito também está 

previsto no artigo 5º, inciso XXXII da CRFB/88 e artigo 6º, incisos I e VI do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC) (BRASIL, 1990). 

Vale mencionar que muitas ações indenizatórias também foram 

ajuizadas contra a Samarco com fundamento na violação do direito 

fundamental ao acesso à água potável encanada – integrante do direito ao 

saneamento básico –, o qual está previsto nos seguintes dispositivos: artigo 

225, caput, da CRFB/88; artigo 2º, I, II e III, da Lei 11.445/07; artigo 2º, inciso I, 

da Lei 9.433/97; artigo 5º, §2º da CRFB/88 (BRASIL, 1988; 1997; 2007) combinado 

com (c/c) Resolução 64/292 de 28/10/2010 da ONU – Agenda 2030 (ONU, 2010). 

Tendo em vista a autonomia de cada direito fundamental assegurado 

ao indivíduo, cada violação ensejará para a vítima o direito à respectiva 

indenização. Assim, pode-se afirmar que a violação do direito fundamental à 

segurança e ao sossego ofende a dignidade humana, sendo, por si só, fato 

gerador de indenização por danos morais. 

Nesse azo, convém ressaltar que de acordo com Beck, na sociedade 

(industrial) de risco em se vive atualmente – fundamentada na produção 

industrializada que demanda grande exploração de recursos naturais, além de 

causar poluição de níveis variados –, quando existirem motivos para que as 

pessoas se sintam inseguras acerca das condições ecológicas e sanitárias, elas 

vivenciarão as ameaças como reais, fato que afetará sua qualidade de vida. 

Os efeitos ecológicos e sanitários podem ser tão hipotéticos, tão 
justificados, tão menosprezados ou tão dramatizados quanto bem 
quiserem. Quando se acredita neles, passam a ter as consequências 
sociais, econômicas, políticas e jurídicas mencionadas. Também é 
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possível formular isto da seguinte forma: se as pessoas vivenciam os 
riscos como algo real, eles são reais (BECK, 2011, p. 95). 

A viabilidade da pretensão indenizatória dos habitantes do município 

de Governador Valadares dependerá da evidenciação, em cada caso concreto, 

de elementos probatórios que justifiquem a alegada insegurança acerca da 

potabilidade da água fornecida pela prestadora do serviço público essencial – 

no caso do município de Governador Valadares, o Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (SAAE). 

Sob tal desígnio, é pertinente salientar que o alegado dano sofrido 

pelos habitantes do município tem origem no maior desastre ambiental da 

história do país. De acordo com o laudo preliminar do IBAMA – que apurou 

apenas os impactos iniciais –, com o rompimento da barragem, 50 milhões de 

m³ de rejeitos de minério de ferro no meio ambiente, provocando um desastre 

ambiental de máxima gravidade. No documento também consta a informação 

de que embora grande parte dos rejeitos tenha sido carreado imediatamente 

pelas águas, 16 milhões de m³ ainda seriam levados lentamente, de modo que 

o desastre ambiental ainda estaria em curso (IBAMA, 2015, p. 02; 03). 

Após relatar a amplitude dos impactos ambientais imediatos, o IBAMA 

frisou que diversos municípios foram obrigados a suspender o serviço 

essencial de fornecimento de água potável encanada, deixando milhares de 

pessoas sem acesso à água potável encanada. Logo em seguida, salientou 

também a sensação de insegurança que retirou o sossego da população 

atingida: 

[...] Ao longo do trecho atingido foram constatados danos ambientais 
e sociais diretos, tais como a morte e desaparecimento de pessoas; 
isolamento de áreas habitadas; desalojamento de comunidades pela 
destruição de moradias e estruturas urbanas; fragmentação de 
habitats; destruição de áreas de preservação permanente e 
vegetação nativa; mortandade de animais de produção e impacto à 
produção rural e ao turismo, com interrupção de receita econômica; 
restrições à pesca; mortandade de animais domésticos; mortandade 
de fauna silvestre; dizimação de ictiofauna silvestres em período de 
defeso; dificuldade de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas 
atingidas; alteração na qualidade e quantidade de água, bem como a 
suspensão de seus usos para as populações e a fauna, como 
abastecimento e dessedentação; além da sensação de perigo e 
desamparo da população em diversos níveis (IBAMA, 2015, p. 33; 34). 
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Um dos municípios que teve o serviço público suspenso foi Governador 

Valadares, cuja captação é realizada integralmente no Rio Doce. Como 

consequência, toda a população da cidade ficou sem acesso à água encanada 

durante determinado período. A retomada do serviço público ocorreu somente 

após a utilização de nova técnica para o tratamento de água, consistente na 

utilização da substância denominada polímero de acácia negra (GAZETA 

ONLINE, 2015). 

Apesar da retomada da prestação do serviço público, devido à 

gravidade dos danos causados ao Rio Doce e a continuidade da poluição – uma 

vez que os rejeitos ainda eram carreados lentamente para o rio –, permanecia 

a necessidade de realizar um contínuo monitoramento da qualidade da água 

encanada fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Isso 

porque seria possível uma variação momentânea do nível de poluição da água 

bruta, de modo a afetar também a eficiência do tratamento. 

Essa possível variação da qualidade da água tratada em razão de 

alternâncias no nível de poluição da água bruta foi confirmada em laudo 

publicado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no dia 04/12/2015, 

cujo conteúdo foi divulgado à população valadarense. No documento, afirma-

se que naquele momento a água que estava sendo fornecida pelo SAAE à 

população não atendia aos parâmetros de potabilidade exigidos pelo 

Ministério da Saúde: 

Com base nos resultados do monitoramento realizado pela CEAT-MA, 
é possível dizer que a água distribuída pelo SAAE no município de 
Governador Valadares está isenta de contaminantes prejudiciais 
como bactérias (coliformes totais e Escherichia Coli) e metais tóxicos 
(arsênio, bário, cádmio, chumo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e 
selênio). Entretanto, não atende os padrões de potabilidade, tendo 
em vista que os parâmetros organclépticos, alumínio, manganês, 
turbidez e cor aparente, responsáveis pelas alterações do aspecto e 
sabor da água, apresentaram concentrações superiores aos limites 
estabelecidos na Portaria MS Nº 2914/2011 (MPMG, 2015, p. 29). 

Apesar da constatação da não potabilidade da água fornecida pelo 

SAAE, o serviço público não foi interrompido. Posteriormente, no dia 

09/08/2016, ainda monitorando a qualidade da água fornecida à população de 

Governador Valadares, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) publicou 

novo laudo técnico e mais uma vez constatou a não potabilidade durante o 
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período em que realizou a coleta do material, além de uma mudança na 

técnica utilizada para o tratamento da água bruta – deixou de usar o polímero 

de acácia negra. Citam-se abaixo trechos da conclusão do respectivo parecer 

apresentado pelo MPMG: 

CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES Com base nos resultados do 
monitoramento realizado pela CEAT-MA em 05/07/2016, verificou-se 
que a água distribuída pelo SAAE em Governador Valadares não 
atende os padrões de potabilidade, tendo em vista que o parâmetro 
organoléptico, alumínio, apresentou concentrações superiores aos 
limites estabelecidos na Portaria MS No 2914/2011 na saída das ETAs 
(Central, Vila Isa e Santa Rita) e em quase todos os pontos de 
amostragem (8 dos 10 pontos monitorados) na rede de distribuição. 
[...] 
Além disso, foi constatado que o uso do polímero de acácia negra foi 
interrompido e, portanto, apenas o sulfato de alumínio tem sido 
utilizado pelo SAAE como coagulante. 
De acordo com o documento, não há dúvida acerca dos efeitos 
crônicos à saúde humana causados pela ingestão constante de 
alumínio (MPMG, 2016, p. 08; 09, entre colchetes nosso).  

Como consequência, grande parte da população do Município de 

Governador Valadares passou a vivenciar uma situação de insegurança em 

relação à qualidade da água consumida em suas necessidades básicas diárias, 

fato que lhe retirou o sossego devido ao risco de no futuro contrair alguma 

doença crônica. 

Portanto, para os habitantes do município de Governador Valadares, a 

insegurança foi consequência de uma dúvida razoável acerca da potabilidade 

da água encanada, justifica danos seguintes fatos: a) divulgação da gravidade 

da poluição do Rio Doce pela mídia; b) documentos do IBAMA atestando a 

imensa gravidade do nível de poluição do Rio Doce, única fonte de água 

potável captada pelo SAAE; c) divulgação da continuidade do dano, uma vez 

que rejeitos ainda estavam sendo carreados lentamente para o Rio Doce, 

causando uma alteração constante na qualidade da água a ser tratada; d) pela 

mudança da paisagem do Rio Doce perceptível a olho nu; e) laudos elaborados 

a pedido do MPMG – um no ano de 2015 e outro em 2016 –, atestando a não 

potabilidade da água fornecida pelo SAAE. 

Inegável, portanto, a violação ao direito fundamental à segurança e 

sossego, tendo em vista a existência de diversos fatores que colocam em 

dúvida razoável a qualidade da água encanada fornecida pelo SAAE e 
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consumida pelos habitantes do município de Governador Valadares na 

intenção de suprir necessidades básicas diárias. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que será possível aos habitantes do 

município de Governador Valadares pedir pela condenação da Samarco ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão da violação do direito 

fundamental à segurança e ao sossego, provocada pela dúvida relativa à 

qualidade da água encanada fornecida pelo SAAE. Incumbirá a eles, contudo, 

a obrigação de apresentar nos autos de sua ação indenizatória os elementos 

que fundamentem sua insegurança, conforme exigência feita pelo artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 

3 O descumprimento do princípio da precaução e a responsabilidade civil 

solidária do poder público municipal 

No tópico anterior constatou-se que a violação do direito fundamental 

à segurança e ao sossego, resultante de dúvida razoável acerca da qualidade 

da água fornecida pelo SAAE, é causa a justificar a condenação da Samarco ao 

pagamento de indenização por danos morais. 

Cumpre, agora, analisar a possibilidade de responsabilização solidária 

do Poder Público Municipal, haja vista a permissividade para a continuidade 

da prestação do serviço público de fornecimento de água encanada – sem 

qualquer ressalva –, mesmo diante da existência de laudos pelo Ministério 

Público de Minas Gerais atestando a não potabilidade da água fornecida aos 

habitantes do município de Governador Valadares. 

Ao se conjugar as disposições do texto constitucional referentes ao 

exercício do poder de polícia – contidas no artigo 23, incisos II e VI; artigo 196; 

e artigo 225, caput e §1º, inciso V –, chega-se à conclusão de que aos municípios 

compete o dever de proteger a população contra riscos de danos à sua saúde 

nas hipóteses de poluição ambiental (BRASIL, 1988). 

No âmbito infraconstitucional, a obrigação municipal está expressa na 

Lei Complementar (LC) 140/11, que por intermédio de seu artigo 9º, inciso XII, 

diz que compete ao município “controlar a produção, a comercialização e o 
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emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 

a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei” (BRASIL, 2011). 

A proteção da saúde pública contra possíveis danos causados por 

poluição ambiental é dever inerente ao exercício do Poder de Polícia 

ambiental municipal, o qual deve se orientar pelo princípio da precaução, cuja 

definição foi dada por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92): 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 
utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental (ONU, 1992). 

A precaução tem como corolário o princípio do in dubio pro salute, 

segundo o qual, diante de dúvida razoável pertinente a riscos de danos à 

saúde humana, deve o Poder Público adotar as medidas necessárias para 

preservá-la. Nesse sentido, o jurista Frederico Amado afirma que “a incerteza 

científica milita em favor do meio ambiente e da saúde (in dubio pro natura 

ou salute)” (AMADO, 2015, sp.). 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a 

aplicabilidade do Princípio do In Dubio Pro Salute nas hipóteses de riscos 

razoáveis à integridade da saúde e, consequentemente, que ameacem a vida 

humana. Tal posicionamento está consubstanciado no mandado de segurança 

20457/DF, julgado em 25/09/2013 sob a relatoria do Ministro Herman 

Benjamin. 

2.  Duas faces da mesma moeda, vida e saúde corporificam, na 
Constituição e no sistema infraconstitucional brasileiros, valores 
éticos, políticos e jurídicos primordiais e preeminentes do nosso 
Estado Social de Direito, cuja compreensão e respeito, por todos, 
espelham a imagem mais acabada daquilo que chamamos de 
civilização. Por isso mesmo, a atividade do legislador, administrador 
e juiz deve orientar-se pelo princípio in dubio pro salute (...) (BRASIL, 
2013). 

No entanto, convém salientar que a aplicação do princípio da precaução 

– e do princípio do in dubio pro salute – deve ser realizada com prudência, 

estando embasada em dúvida científica razoável, não sendo suficiente a mera 
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situação de incerteza quanto aos riscos. Isso porque a assunção de riscos é 

inerente à própria vida – pelo risco de morte –, além de ser essencial ao 

progresso social da humanidade por meio do desenvolvimento científico-

tecnológico. 

A pretensão de se proibir qualquer tipo de risco fomentará uma 

sociedade que conduz sua vida embasada no medo, e não da prudência. 

Portanto, a responsabilidade por omissão do Poder Público devido a não 

aplicação de medidas de precaução contra riscos de danos à saúde humana 

relacionados à poluição ambiental, depende da existência de dúvida científica 

razoável, não sendo suficiente a alegação de existência de riscos com base 

numa incerteza generalizada e não fundamentada. 

Na situação em comento, conforme assinalado no tópico anterior, o 

IBAMA atestou que ainda estavam sendo carreados lentamente rejeitos de 

minério da barragem de Fundão, fato que, inevitavelmente, causaria uma 

alteração gradual do nível de poluição do Rio Doce. Por consequência lógica, 

seria afetada a eficiência do tratamento de água realizado pelo SAAE, o que 

demandaria um monitoramento contínuo e a adoção das medidas cabíveis 

destinadas à proteção da saúde dos habitantes do município de Governador 

Valadares. 

Ademais, o Ministério Público de Minas Gerais divulgou dois laudos 

técnicos – em 04/12/2015 e 09/08/2016 – atestando a não potabilidade da 

água encanada fornecida pelo SAAE, além de informar que a prestadora do 

serviço público não estava mais utilizando o polímero de acácia negra, 

substância que teria sido essencial ao êxito inicial no tratamento da água 

bruta do Rio Doce. 

Nesse contexto, pode-se concluir pela existência de uma dúvida 

científica razoável capaz de impor ao Poder Público a adoção de medidas de 

precaução visando garantir a segurança da população contra riscos de danos 

à saúde, em razão do consumo da água encanada fornecida pelo SAAE. 

Diante da comprovada variação do nível de poluição da água bruta do 

Rio Doce e da instabilidade da qualidade da água fornecida pelo SAAE, seria 

razoável que ao Poder Público Municipal ao menos fizesse ressalvas acerca da 
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utilização da água para fins de dessedentação e no preparo de alimentos, 

recomendando sua utilização somente para a higienização pessoal. 

Contudo, além de não realizar as mencionadas ressalvas, o Poder 

Público Municipal incentivou o consumo da água para todos os fins. Em 

entrevista concedida ao jornal local Diário do Rio Doce (DRD) em 11/08/2016, 

a prefeita simplesmente desconsiderou a relevância do conteúdo do laudo 

elaborado pelo Ministério Público de Minas Gerais e divulgado à população 

valadarense no dia 09/08/2016. 

A água tratada pelo Saae está dentro dos parâmetros exigidos pelo 
Ministério da Saúde. Quero que toda a população se sinta segura. A 
água é de qualidade. 
[...] 
Sabemos que o rio Doce e sua água não são mais a mesma coisa de 
antes, mas desde quando a lama chegou trabalhamos para garantir 
uma água de qualidade para a população. A água está adequada para 
o consumo humano, e quando isso for diferente tomaremos medidas 
e avisaremos a população. Faço um convite ao Ministério Público, 
que mostrou o inverso, para que acompanhe as análises realizadas 
para ver nos laudos que a água é de qualidade. Sempre 
acompanhamos os indicadores de saúde e temos o maior cuidado e 
responsabilidade ao dizer que a água é potável (DRD, 2016, entre 
colchetes nosso). 

Ora, a constatação do Ministério Público de que a água fornecida pelo 

SAAE não atendia aos parâmetros de potabilidade, se fundamentou em laudo 

técnico. Diante das constantes alterações da qualidade da água bruta do Rio 

Doce – uma vez que ainda eram carreados rejeitos para o Rio –, capaz de 

comprometer a eficiência do tratamento promovido pelo SAAE, o mínimo a se 

fazer, como medida precaucional, seria advertir a população acerca da 

incerteza momentânea. 

Conforme afirma Naves e Reis (2016, p. 186), “a atuação humana com 

precaução só faz sentido como escolha social de uma sociedade que é 

informada dos possíveis riscos, tomando medidas para minimizá-los, mas que, 

ainda assim, tem a opção de aceitar alguns deles”. 

Não se revela prudente a afirmação cabal no sentido da inexistência de 

riscos à saúde humana pelo Poder Público Municipal, diante da existência de 

laudos técnicos que trazem à tona dúvida científica razoável no que concerne 
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a potabilidade da água fornecida pelo SAAE, de modo a demandar a aplicação 

do princípio do in dubio pro salute. 

Como consequência dessa omissão do Poder Público Municipal no que 

tange à precaução contra possíveis riscos à saúde dos habitantes do município 

de Governador Valadares, constituiu-se um cenário de descrença quanto sua 

atuação, gerando insegurança no que tange à realização de atividades básicas 

do dia-a-dia. 

Essa situação de insegurança que acometeu a população valadarense 

em razão da desconfiança acerca da qualidade água encanada fornecida pelo 

SAAE, foi reconhecida pelo novo prefeito do município em 20/10/2017, em 

evento no qual se confeccionou projeto para construção de uma fonte 

alternativa de captação de água para o município de Governador Valadares – 

que é realizada integralmente no Rio Doce4 (G1, 2017). 

Ante todo o exposto, pode-se concluir que a pretensão indenizatória 

pelos danos morais resultantes da violação do direito fundamental à 

segurança e ao sossego, também poderia ser formulada contra o Município de 

Governador Valadares/MG, tendo em vista que sua omissão no exercício do 

poder de polícia contribuiu diretamente para o dano. 

Convém mencionar, nesse sentido, o posicionamento da Superior 

Tribunal de Justiça, formado em 24/03/2009 sob a relatoria do Ministro 

Herman Benjamin, a partir do julgamento do REsp. 1.071.741/SP; acerca da 

responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão no 

exercício de poder de polícia ambiental – que visa proteger não apenas o meio 

ambiente, mas também a saúde humana: 

13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente 
responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-
ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e 
fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, 
tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu 
agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da 
adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas 
disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade 
administrativa. 

                                              
4O prefeito André Merlo (PSDB) afirmou que a água fornecida pelo Sistema Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) é de qualidade, mas que a população ainda não tem confiança, motivo pelo qual é necessária 
uma captação alternativa. 
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14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a 
responsabilidade ambiental solidária da Administração é de 
execução subsidiária (ou com ordem de preferência). 
15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa 
que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como 
devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador 
original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por 
total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por 
impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento 
da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito 
de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da 
personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) [...] (BRASIL, 2009, 
entre colchetes nossos). 

Nesse azo, tendo em vista que a omissão do Poder Público Municipal foi 

determinante para a violação do direito fundamental à segurança e ao sossego 

garantido aos habitantes do município, é possível que o município de 

Governador Valadares seja responsabilizado de forma solidária com a 

Samarco pelos danos morais decorrentes – responsabilidade objetiva. 

Ressalte-se, contudo, que embora a responsabilidade seja solidária, sua 

execução é subsidiária, sendo possível o exercício do direito de regresso 

contra a Samarco. 

Considerações finais 

O rompimento da barragem de rejeitos de minério pertencente à 

mineradora Samarco, na cidade de Mariana, teve grandes impactos 

socioambientais. Dentre eles, para o presente trabalho enfatizou-se a grave 

poluição da água bruta do Rio Doce, única fonte de captação utilizada pelo 

SAAE para fornecer água potável encanada aos habitantes do município de 

Governador Valadares. 

A gravidade do dano ambiental era perceptível a olho nu pela 

população, haja vista a drástica mudança da paisagem do Rio Doce. A mídia 

acompanhou detidamente as consequências do desastre, informando-as por 

meio de meios de comunicação diversos. De acordo laudo divulgado pelo 

IBAMA, tratou-se de desastre ambiental de máxima gravidade cuja ocorrência 

ainda estava em andamento, uma vez que rejeitos ainda seriam carreados 

lentamente para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

291 
 

Como consequência à contaminação do Rio Doce e à percepção e 

divulgação de sua intensidade, gerou-se uma sensação de desamparo e 

insegurança na população atingida. Foi necessária a suspensão da prestação 

do serviço público essencial de fornecimento de água potável encanada. 

Depois de alguns dias, graças à utilização da substância polímero de 

acácia negra, foi possível retomar a prestação do serviço público. Permanecia, 

contudo, a necessidade de monitorar continuamente a qualidade da água 

bruta e da água tratada fornecida pelo SAAE. Sob tal propósito o Ministério 

Público de Minas Gerais determinou a coleta de material para avaliação e no 

dia 04/12/2015 divulgou laudo técnico atestando a não potabilidade da água 

fornecida em Governador Valadares. Apesar disso, o serviço não foi 

interrompido novamente, nem foi feita qualquer ressalva ao consumo da água 

para determinado fim. 

Posteriormente, dando continuidade ao monitoramento da água 

encanada fornecida na cidade, foi realizada a coleta de novas amostras, as 

quais embasaram o laudo técnico divulgado em 09/08/2016 pelo Ministério 

Público. Nele, verificou-se novamente a não potabilidade da água fornecida 

pelo SAAE no município de Governador Valadares, constatando também que a 

substância polímero de acácia negra não estava mais sendo utilizada no 

tratamento. 

A então prefeita da cidade, ao se pronunciar em jornal de repercussão 

local sobre o laudo técnico divulgado pelo Ministério Público, desconsiderou 

suas conclusões e afirmou veementemente que o tratamento realizado pelo 

SAAE era eficiente, sendo a potável a água fornecida à população. 

Diversas ações judiciais foram ajuizadas contra a Samarco pelos 

habitantes do município de Governador Valadares. Nelas, foram formulados 

pedidos de indenização por danos morais, sendo que muitas delas tiveram 

como causa de pedir a violação de direitos fundamentais distintos: a) violação 

do direito fundamental ao acesso à água potável encanada (saneamento 

básico) devido à suspensão da prestação do serviço público; b) direito 

fundamental à segurança e ao sossego em razão da dúvida razoável acerca da 

qualidade da água fornecida pelo SAAE. 
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Devido à existência de milhares de ações com causa de pedir idênticas, 

a Samarco suscitou pela instauração de incidente de resolução de demanda 

repetitivas e, dentre as teses jurídicas formuladas, sustentou que a dúvida 

relacionada à qualidade da água fornecida pelo SAAE não ensejaria em dano 

moral indenizável. 

No entanto, a referida tese jurídica afirmada pela Samarco não deve 

prosperar. Isso porque a todo indivíduo é garantido o direito fundamental à 

segurança e ao sossego, de modo que sua violação, por si só, é causa de dano 

moral indenizável. No caso, devido a uma dúvida razoável – devidamente 

justificada, inclusive por laudos técnicos –, os habitantes do município de 

Governador Valadares foram inseridos num cenário de insegurança para 

realizar tarefas básicas do dia-a-dia – dessedentação, alimentação, 

higienização etc. 

Essa situação de insegurança generalizada fomentada pela dúvida 

razoável foi reconhecida pelo novo prefeito da cidade, em evento no qual ele 

ressaltou a necessidade de uma nova fonte de captação de água potável – 

deixando de utilizar a água bruta do Rio Doce – e celebrou o firmamento de 

acordo para sua concretização, haja vista que isso proporcionaria segurança à 

população. 

A partir de orientações jurisprudenciais, pode-se concluir que a 

Samarco pode ser responsabilizada de forma objetiva sob a perspectiva da 

Teoria do Risco Integral, pelos danos morais proporcionados pela violação do 

direito fundamental à segurança e ao sossego, tendo em vista a existência de 

uma dúvida razoável pertinente à qualidade da água encanada fornecida em 

Governador Valadares. 

 Ademais, como foi omisso no exercício do Poder de Polícia, não 

orientando sua atuação pelos princípios da precaução e do in dubio pro salute, 

o Poder Público Municipal também pode ser demandado nas ações 

indenizatórias, sendo solidariamente responsável com a Samarco pelos danos 

morais a que se faz menção. Ressalte-se, contudo, que embora sua 

responsabilidade seja solidária e objetiva, em caso de condenação, sua 
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execução será subsidiária, sendo-lhe garantido o exercício do direito de 

regresso contra a mineradora. 
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O RIO DOCE E A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO 

The Rio Doce and the nature as subject of law 

Carolina Rodrigues de Freitas1 
Silvia Gabriel Teixeira2 

Resumo: Diante do agravamento dos problemas ambientais, um número 
crescente de decisões judiciais e legislação em todo o mundo está revendo o 
direito da natureza a ser protegida e preservada, através do reconhecimento 
da Natureza como sujeito de direito. Dentro dessa matéria, os rios parecem 
estar no centro das atenções e destacam-se as recentes decisões judiciais, 
relativas aos casos ocorridos na Nova Zelândia, Equador, Índia e Colômbia. 
Este artigo analisa a tendência das decisões e das legislações estrangeiras 
sobre os direitos da natureza, principalmente diante da interposição da ação 
judicial pelo Rio Doce, representado pela ONG Associação Pachamama no 
Brasil. Por meio de uma pesquisa doutrinária, jurisprudencial e legislativa, 
procura-se identificar as considerações legais e sistêmicas para o 
reconhecimento dos direitos da natureza e a refletir a importância da 
mudança para um paradigma centrado na Terra, onde os seres humanos são 
parte do sistema planetário e visam viver em harmonia com ele. 
 
Palavras-chave: personalidade jurídica; sujeito de direito; direitos da 
natureza; biocentrismo; desenvolvimento sustentável. 

 
Abstract: Faced with the aggravation of environmental problems, a growing 
number of judgments and legislation around the world is reviewing the right 
of nature to be protected and preserved through the recognition of Nature as 
a subject of law. In this regard, the rivers seem to be in the spotlight, and the 
recent court decisions on cases in New Zealand, Ecuador, India and Colombia 
stand out. This article analyzes the tendency of foreign decisions and laws on 
the rights of nature, especially in view of the lawsuit brought by Rio Doce, 
represented by the NGO Association Pachamama in Brazil. Through a doctrinal, 
jurisprudential and legislative research, it seeks to identify legal and systemic 
considerations for the recognition of the rights of nature and to reflect the 
importance of the shift to an Earth-centered paradigm where humans are part 
of the planetary system and aim to live in harmony with it. 
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Introdução 

Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão 

na mina da Samarco em Mariana, no Estado de Minas Gerais, resultou em 

graves danos ambientais, econômicos e sociais, além de 19 mortes. Calcula-se 

que o vazamento de rejeitos foi de aproximadamente 650 km, da mina pelo 

Rio Doce até chegar ao oceano Atlântico. 

Os rejeitos alcançaram uma grande rede de rios: o Rio Gualaxo do Norte, 

que desemboca no Rio Camargo, e este, por sua vez, escoa para a parte 

superior do Rio Doce. Ao longo da trajetória de percolação, os solos foram 

escavados e a vegetação foi removida. Como consequência, uma mistura de 

rejeitos, solo e vegetação foi depositada tanto na planície de inundação do rio 

quanto nas margens dos afluentes quando a onda da enchente recuou e/ou 

as velocidades do fluxo diminuíram em algumas áreas. 

Desastres ambientais como esse vêm chamando a atenção da sociedade 

e felizmente, nas últimas décadas, observa-se uma maior consciência 

ambiental, pois o Homem vem se dando conta da esgotabilidade dos recursos 

naturais e da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento adotado 

pelas sociedades ocidentais. A doutrina antropocêntrica3, de caráter e 

interesse utilitarista, com uma concepção de vida baseada na acumulação e 

no aproveitamento de bens materiais que se traduzem no crescimento 

econômico, na produção e no consumo ilimitado, vem sendo desconstruída, 

visto que a exploração desenfreada da Natureza colocou em risco a própria 

humanidade.  

Assim, exige-se uma conciliação entre “o progresso científico, 

tecnológico e econômico com a ação política, sustentada em clima ético, de 

                                              
3 O antropocentrismo é uma teoria que, em síntese, coloca o Homem no centro do Universo, 
de modo que se constitua como referência máxima e absoluta de valores. No entanto, critica-
se o posicionamento do mundo ocidental contemporâneo, pois a ambição desmedida do 
homem e a coisificação da natureza acarretaram na crise atual (MILARÉ, 2015, p. 108 e 109). 
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realização do direito, e com o respeito pelo ambiente” (GARCIA, 2007, p. 14). Daí 

a necessidade de se impor uma ética ambiental à atuação humana, pois todos 

são responsáveis por um desenvolvimento com futuro. Deste modo, trata-se 

de, além de estabelecer sistemas jurídicos coerentes com a realidade social, 

consciencializar que a continuidade da vida na Terra coincide com a proteção 

do ambiente.  

Apesar da situação de dominação e exploração de vários séculos, 

muitos povos conseguiram sobreviver e caminham com novos projetos na 

construção de alternativas ao modelo dominante. Nesse contexto, é 

necessário descolonializar, utilizando estratégia que aponte uma 

transformação, construção ou criação e que busque uma transição, superação 

e emancipação por meio de alternativas. Por conseguinte, retoma-se a 

consciência biocêntrica, que concerne à quebra da divisão binária natureza e 

sociedade estabelecida contemporaneamente. Busca-se o equilíbrio com o 

objetivo de atenuar ou diminuir os impactos sobre os recursos naturais. 

Acosta defende o chamado Bem Viver como uma proposta de harmonia 

com a Natureza, através de reciprocidade, relacionalidade, 

complementaridade e solidariedade entre os indivíduos e comunidades, 

estabelecendo oposição ao conceito de acumulação perpétua, com seu 

regresso ao uso (ACOSTA, 2016, p. 33). É uma filosofia em construção que parte 

da cosmologia e do modo de vida, principalmente, dos povos tradicionais da 

América e tem como significado viver em aprendizado e em convivência com a 

natureza, onde se reconhece que somos parte dela e que não podemos ser 

seres a parte. Mesmo porque, a natureza não está aqui para nos servir, pois 

também nós, humanos, somos natureza e, sendo natureza, quando nos 

desligamos dela e lhe fazemos mal, estamos fazendo mal a nós mesmos 

(ACOSTA, 2016, p. 15).  

1 A legitimidade nas ações ambientais  

Dentro do ordenamento jurídico é de grande importância a delimitação 

da figura que irá aparecer no polo ativo da ação, isto é, a legitimidade. Em 

relação à parte numa composição judicial, analisa-se o pressuposto de 
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existência, que é a capacidade de ser parte e o pressuposto de validade, que 

é a capacidade processual. Segundo Didier, “a capacidade de ser parte é a 

personalidade judiciária: aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação 

jurídica processual ou assumir uma situação jurídica processual” (2015, p. 314). 

A legislação brasileira estabelece que serão legitimados ao processo sujeitos 

descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo 

demandante. O art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que somente o 

titular do alegado direito pode pleitear ação em nome próprio.  

Entretanto, conforme art. 70 do CPC, para figurar em polo de uma ação 

jurisdicional é necessário ter personalidade jurídica, isto é, ser considerado 

pelo Direito como sujeito de direito e obrigações. Esta regra é estabelecida no 

art. 1º do Código Civil, que dispõe que toda pessoa é capaz de direitos e 

obrigações na vida civil. Neste primeiro momento observa-se que o 

ordenamento jurídico brasileiro reconhece o direito de personalidade a todos 

os seres humanos, isto é, pessoas físicas e figuras criadas pelo direito, como 

as pessoas jurídicas.  

Éimportante esclarecer o significado da instituição legal da 

personalidade. Como indivíduos, toda pessoa física detém personalidade 

jurídica e tem os direitos e deveres determinados pela lei. Da mesma forma, 

uma pessoa jurídica, formada por um conjunto de pessoas ou bens, tem 

personalidade jurídica e também recebe direitos e deveres por lei. Porém, no 

que tange ao exercício destes direitos e deveres, nem toda pessoa possui 

competência legal para fazê-lo por conta própria, sendo consideradas 

incapazes. Neste caso, o pleno exercício de seus direitos se dá por meio 

derepresentante. Com isso, para ter acesso à justiça, o sujeito ativo deve 

possuir personalidade jurídica, ser capaz de exercer os seus direitos, ou ter 

um representante legal (PECHARROMAM, 2018, p. 3). Logo, as discussões atuais 

remetem à possibilidade de afastar desse paradigma, desvinculando a noção 

de personalidade jurídica a partir da humanidade (BREI apud PECHARROMAM, 

2018, p. 3). 

A Constituição Brasileira iniciou uma nova etapa de proteção ambiental 

onde o meio ambiente tornou-se direito fundamental difuso, ao dispor em seu 
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artigo 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. Desta forma, é imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tem-se como 

objetivo a dicotomia entre a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico, por meio dos ideais de sustentabilidade, para 

salvaguarda da vida humana e busca de uma sociedade sustentável, com a 

melhoria da qualidade de vida em todas as suas vertentes. 

Logo, no direito brasileiro, a tutela ambiental pode ser acionada pelo 

proprietário do bem ou valor através das regras específicas de direito civil e 

processual civil. Também foi concedido ao cidadão, a título individual, o 

exercício da tutela jurisdicional ambiental através da ação popular conforme 

se depreende do disposto no art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e a Lei 4.717/1965, na 

qual reconhece-se que o direito ambiental é um “direito subjetivo 

fundamental de caráter difuso da coletividade e acionável individualmente 

pelos cidadãos” (LEITE; AYALA, 2015, p. 169). Demonstrando assim, que a 

proteção do ambiente no sistema positivo brasileiro é do tipo antropocêntrica 

alargada (LEITE; AYALA, 2015, p. 169). 

Em relação à tutela jurisdicional da cidadania coletiva, o legislador 

optou para possibilidade de ação civil pública da Lei 7.347/1985 e pelo 

mandado de segurança coletivo, conforme disposto no art. 5º, LXX, alíneas “a” 

e “b”, da CF/1988. Consoante o art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, os 

legitimados para representar os interesses metaindividuais ambientais são o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou a sociedade de 

economia mista e as associações civis. 

A verdade é que, a tutela atual, seja de modo individual ou coletivo, sob 

o espectro antropocêntrico, não é suficiente. O bem ambiental é, como afirma 

Leite e Ayala, “um bem jurídico próprio e autônomo, tutelado em si e por si 

mesmo” (2015, p. 168). 

2 A natureza como sujeito de direito  
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No presente sistema capitalista, personalidade jurídica é 

tradicionalmente definida como a aptidão do homem para ser titular de 

relações jurídicas, ou seja, ser sujeito de direitos e deveres na ordem jurídica. 

Neste sentido, o princípio do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado 

disposto no caput do art. 225 da CF/88 diz respeito a um direito fundamental 

da pessoa humana. Logo, se aplica a todos os atributos concernentes aos 

direitos da personalidade.  

Como ressalta Gussoli: 

(...) a proteção do meio ambiente natural não se confundiria com a 
concessão de direitos subjetivos. A Natureza, tal como os animais 
nela inseridos, existe como morada terrena e para os fins exclusivos 
de utilização do homem. A Natureza é bem jurídico ao serviço do 
homem. Posta assim a questão, da perspectiva da Teoria do Direito é 
possível categorizar o meio ambiente como objeto. É dizer, a 
Natureza-objeto é visão jurídica da natureza em sua forma de coisa, 
passível de apropriação e utilização econômica (ampla ou restringida 
pela lei). Para essa corrente jurídica, apenas a humanidade, 
representada nos seres humanos, é sujeito de direito. Todo o resto 
são meios para satisfação da humanidade (2014, p. 7). 

Contudo o direito civil clássico se revela em crise, havendo necessidade 

de uma ressignificação dos conceitos de personalidade, pessoa e sujeito de 

direito. Sendo a vida humana valor supremo do ordenamento jurídico pátrio, 

a responsabilidade pela preservação da Casa Comum é inexorável. Isso porque 

não existe qualidade de vida sem qualidade ambiental.  

A tese sobre os direito da natureza foi proposta pela primeira vez em 

1972, com a publicação do ensaio Should trees have standing?Toward legal 

rights for natural objects, de Stone. Mesmo na época, Stone alertou que a 

temática poderia ser assustadora ou motivo de risada, como foram prévias 

tentativas de conferir direitos a novas entidades como as mulheres, escravos, 

animais (PECHARROMAM, 2018, p. 2). E atualmente vem ganhando força a partir 

do movimento Neoconstitucionalista Andino (ou Novo Constitucionalismo 

Latino-americano), nascido no seio das novas constituições do Equador (2008) 

e Bolívia (2009)4. 

                                              
4 É o que Boaventura do Santos (2009) denomina como Epistemologia do Sul, isto é “conjunto 
de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes levada a cabo, ao 
longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica dominante, valorizam os saberes que 
resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um 
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Em contraponto ao direito do ambiente, que cuida exclusivamente do 

ser humano e das suas relações em sociedade (MILARÉ, 2015, p. 303), o direito 

da Natureza vem demonstrar que uma nova categoria de sujeitos de direito 

não é apenas possível, mas necessária para a alteração do atual quadro 

exploratório. A alteração institucional a que se faz referência depende, com a 

força do Direito, de repensarmos nosso lugar na e com a Natureza (GUSSOLI, 

2014, p. 17). Essas ideias prosperaram na Alemanha e na Suíça germânica, 

sendo defendido que “tratar a natureza como mero objeto de direito é 

encaminhá-la para a destruição, mas, para evitar tamanho risco, basta fazer 

dela um sujeito de direito” (LEIMBACHER apud MILARÉ, 2015, p. 304). 

O Direito da Natureza transforma o objeto de estudo do direito 

ambiental, pois a natureza passa ter status de sujeito de direito, onde possui 

o direito de existir, persistir, manter e regenerar seus ciclos biológicos, o que 

gera uma ressignificação do conceito de desenvolvimento. Assim, o Direito da 

Natureza pode ser compreendido como o equilíbrio entre os seres humanos e 

todas as espécies do planeta.  

2.1 Biocentrismo e a tendência jurídica 

O novo constitucionalismo pluralista é um sistema constitucional que 

vem apresentando transformações no modelo constitucional europeu 

imposto, mas que não se adequa aos países latino-americanos, por possuírem 

uma realidade distinta. Apresenta-se como um projeto decolonial, com o 

principal objetivo de 'refundação do Estado', reconhecendo as raízes vindas 

dos povos tradicionais. As novas constituições, já sob o pálio do novo 

constitucionalismo, apresentam como principais características, dentre 

outras, elencar de forma generosa os direitos, a incorporação dos tratados 

internacionais de direitos humanos, o aprofundamento de instrumentos e a 

outorga de máxima efetividade aos direitos sociais, além de estabelecer os 

modelos econômicos (BRAGATO; CASTILHO, 2014, p.13).  

                                              
diálogo horizontal entre conhecimentos. A esse diálogo entre saberes chamados de ecologias 
dos saberes” (p. 7). 
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O novo constitucionalismo apresenta características decoloniais e 

busca a inclusão de sujeitos e coletividades historicamente excluídos e 

marginalizados, como os povos tradicionais, mulheres e a natureza. A 

Constituição do Equador de 2008, em seu art. 71, estabeleceu que se tem 

direito à existência, manutenção e regeneração de meus ciclos vitais 

(processos ecológicos essenciais). Já a Constituição da Bolívia de 2009, no art. 

34, garantiu ampla proteção jurídica, uma vez que se admite que qualquer 

pessoa individual ou coletiva pode defender seus direitos perante o Judiciário.  

Também na seara internacional, este tópico está reunindo uma 

quantidade crescente de atenção. Nota-se um esforço na sensibilização sobre 

o tema e a criação de medidas políticas para apoiar os direitos da natureza. A 

Assembleia Geral, por exempo, adotou a sua primeira resolução sobre 

harmonia com a natureza em 2010, encorajando os Estados-Membros a fazer 

uso do designado "Dia da Mãe Terra" e, embora nao estabeleça com clareza 

um conceito, observa-se que alguns países reconhecem os direitos da 

natureza no contexto da promoção do desenvolvimento sustentável, a fim de 

alcançar um justo equilíbrio entre as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais das gerações presentes e futuras (PECHARROMAM, 2018, p. 5).  

Já o Programa União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) 

2017-2020  procura avançar para o reconhecimento dos direitos da natureza, 

estabelecendo como objetivos assegurar os direitos da natureza e vulneráveis 

parte da sociedade por meio de reforço da governação e da abordagem 

baseada em direitos para a conservação. Portanto, tem a intenção de 

aumentar a conscientização sobre os direitos da natureza e do cultural e valor 

espiritual da natureza (PECHARROMAM, 2018, p. 5). 

A matéria revolucionária já vem sendo inclusive conhecida pelos 

tribunais brasileiros e internacionais. O primeiro processo judicial em que se 

reconheceu a Natureza como sujeito de direito foi o caso do Rio Vilacamba. A 

decisão judicial de março de 2011 apoiou-se na norma da Constituição 

equatoriana de 2008, que garante direitos à Natureza (Pachamama), na qual 

foram reconhecidos os direitos à proteção e regeneração da Natureza, 
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representada judicialmente por dois cidadãos norte-americanos residentes no 

Equador. 

Em 2011, o Ministério Público Federal impetrou a 13º Ação Civil Pública 

contra a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, pautada nos impactos irreversíveis 

da usina sobre o ecossistema da Volta Grande do Xingu, destacando-se dentre 

outros, a violação do direito das futuras geração, o direito da Natureza e a 

Volta Grande do Xingu como sujeito de direito. 

Também na Nova Zelândia, em março de 2017, foi concedido ao rio 

Whanganui os mesmos direitos legais que um ser humano (ROY, 2017). A tribo 

Maori lutou para encontrar uma aproximação na lei de modo a demonstrar à 

sociedade, que do ponto de vista deles, o rio deve ser tratado como uma 

entidade viva, como um todo indivisível, ao contrário do modelo tradicional 

que só o enxerga a partir de uma perspectiva de propriedade e gestão.  

Citando este exemplo, a corte Indiana concedeu em março de 2017, o 

mesmo status ao Rio Ganges e Yamuna, considerados sagrados pelo país (SAFI, 

2017). Assim poluir ou danificar os rios seria legalmente equivalente a 

prejudicar uma pessoa. Entretanto, o Estado de Uttarakhand recorreu e a 

Suprema Corte concordou e anulou a decisão anterior (MCGIVERING, 2017). 

Por outro lado, o Tribunal Supremo do Estado de Uttarakhand, nos 

Himalaias, declarou que os glaciares Gangotri e Yamunotri, têm os mesmos 

direitos que os seres humanos e ganharam personalidade jurídica (ALVES, 

2017). 

Em 2017 ainda, um grupo internacional de juristas ingleses, 

especializados em questões ecológicas afirmou que, ao longo dos anos, a lei 

estendeu o conceito de personalidade jurídica a entidades que não têm 

personalidade. Logo, defendem a possibilidade de reconhecer o direito da 

montanha Ben Nevis a uma personalidade com o direito de defender sua 

saúde ecológica (ROSS, 2017). 

3 A ação ajuizada pelo Rio Doce 
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Diante da inércia, dado que já haviam se passado quase dois anos do 

desastre em Mariana, e da dispersão processual5, visto que as múltiplas ações 

cíveis, individuais e coletivas, bem como as criminais instauradas e termos de 

ajustamento de conduta, ainda não possuem previsão de cumprimento e 

efetiva responsabilização (FREITAS, 2017), originou-se a ação a seguir 

explicitada. 

No dia 05 de novembro de 2017 a ONG Associação Pachamama ajuizou 

perante a Justiça Federal de Belo Horizonte uma ação onde o Rio Doce pede 

para ser reconhecido como um sujeito de direitos, para que assim seja traçado 

um plano de prevenção a desastres para proteger toda a população que vive 

ao longo da bacia do rio.  

O início da petição inicial6 já chama atenção por apresentar o poema “A 

última Gota” de Milton Guapo. Em primeira pessoa, como se fosse o próprio 

Rio Doce, é feita a apresentação: 

Sou uma bacia hidrográfica federal (86% em MG e 14% no ES), onde 
está o maior complexo siderúrgico da América Latina e várias 
mineradoras, e forneço água para 3,5 milhões de pessoas em 230 
municípios (PIRH Doce Volume I). 
Sou interações mutuamente benéficas entre luz solar, ar, água, terra, 
animais e vegetais (PIRH Doce Volume I p. 46), ou seja, sou relações 
de vida, sou um ecossistema. 
(...) Os oceanos são nuvens, que são chuva, que são rios, que são 
oceanos. Todas as águas são UMA só água em eterno MOVIMENTO e 
TRANSFORMAÇÃO. Sou RIO e sou MAR. 
Sou, também, a biodiversidade de animais e vegetais que vivem nas 
minhas águas e nas minhas margens. Sem as matas ciliares, que fixa 
o solo com suas raízes e faz sombra com suas copas, eu seria poluído, 
quente e assoreado, ou seja, sem animais em minhas águas. Sem as 
algas, que se alimentam de poluentes, minhas águas não seriam boas 
para beber, ou seja, não seriam fonte de saúde para animais e 
humanos. Assim como não posso ser separado do mar de onde 
venho, não posso ser separado da biodiversidade que me mantém 
limpo e gerador de vida. 

A petição possui como fundamentação a decisão colombiana de 2016, 

na qual o Rio Atrato teve seu direito como sujeito de direitos bioculturais 

                                              
5 Tal cenário de tumulto processual é característico de desastres ambientais dessa dimensão, 
na qual uma infinidade de agentes é atingida, repercutindo diretamente em várias esferas de 
interesse, que transcendem os prejuízos imediatamente apuráveis, como o ocorrido no Golfo 
do México em 2010 (U.S...., 2015). 
6 A ação na íntegra foi disponibilizada virtualmente pela ONG Associação Pachamama no site: 
<https://docs.wixstatic.com/ugd/da3e7c_8a0e636930d54e848e208a395d6e917c.pdf>. 
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reconhecidos.  O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a possibilidade de 

um Rio ser polo ativo, mas a ONG destaca que o Brasil e a Colômbia assinaram 

os mesmos tratados internacionais que serviram de base para a aquela 

decisão: Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais (1989), 

Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica (1992), Declaração da ONU 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), Declaração da OEA sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas (2016) e Convenção da UNESCO sobre a Proteção 

do Patrimônio Cultural Imaterial (2003)7.  

Apresenta fundamentação também na CF/88 onde é instituído Estado 

Democrático de Direito para assegurar o bem-estar como valor supremo de 

uma sociedade pluralista (Preâmbulo), que buscará a integração cultural dos 

povos da América Latina (art. 4º, parágrafo único). O Estado brasileiro deve 

proteger: a vida (art. 5º, caput); os modos ancestrais de criar, fazer e viver (art. 

215, § 1º e 216, II); os espaços de manifestações culturais ancestrais (art. 216, 

IV), os processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I); a biodiversidade (art. 

225, § 1º, II); e os recursos ambientais necessários à reprodução física e cultural 

dos povos ancestrais, segundo os seus usos, costumes e tradições (art. 231, § 

1º). 

É salientado que em 2017, através da Emenda nº 96, foi incluído o 

parágrafo 7º ao art. 225 da CF/88, reconhecendo-se os animais como sujeitos 

de direito ao bem-estar. Ressaltando-se que antes da constitucionalização os 

animais já eram considerados sujeitos de direitos pela lei de Biossegurança 

(lei 11.105/2005). Logo, garantiu-se a seres vivos não humanos (animais e 

                                              
7A Convenção 169 da OIT (art. 13) obriga o Estado a respeitar a importância espiritual que a 
terra tem para os povos indígenas e tribais. A Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica 
(art. 8º, j) obriga o Estado a respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas 
sustentáveis das comunidades tradicionais (indígenas ou não). O Estado também é obrigado 
a incentivar a mais ampla aplicação destas culturas sustentáveis, com a aprovação e a 
participação das comunidades, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da 
utilização desse conhecimento, inovações e práticas. A Declaração da ONU sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas (art. 25) e a Declaração da OEA sobre os Direitos dos Povos Indígenas (art. 
25) obrigam o Estado a não enfraquecer a relação espiritual dos indígenas com as águas. A 
Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial (art. 14, c e 15) obriga 
o Estado a proteger os espaços naturais e lugares de memória, cuja existência é indispensável 
para expressão do patrimônio cultural imaterial de um povo, com a participação mais ampla 
possível das comunidades que criam, mantêm e transmitem este patrimônio. 
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vegetais) a mesma proteção garantida pela Constituição aos seres vivos 

humanos. 

Embora já tenham surgido críticas como a ausência de previsão 

legislativa, a desnecessidade de aumentar o rol de legitimados, pois a Lei da 

Ação Civil Pública já atribui a uma série de atores a possibilidade de agir 

judicialmente, e a descrença na efetiva proteção da Natureza através da 

medida (FREITAS, 2017), acredita-se que o ponto principal é a construção de 

uma nova ética ambiental.  

Esse movimento marca uma transformação na relação da humanidade 

com o mundo natural. Reconhecer esses direitos não impede o uso humano 

da natureza, mas significa que nossas ações não devem interferir na 

capacidade dos ecossistemas e das espécies de prosperar. Eventualmente, o 

respeito pela natureza deve ser incorporado no modo como vivemos, e não 

porque uma lei está nos dizendo para fazê-lo. 

Considerações finais 

O sistema capitalista que visa o “desenvolvimento” e, muita das vezes, 

funciona de modo desenfreado e a qualquer custo, começa a mostrar que está 

passando da hora de se ver o mundo com um outro olhar. Pergunta-se: como 

manter um índice de crescimento constante sem esgotar com os recursos 

naturais existentes? O que fazer com tudo que é produzido e descartado? Os 

desastres ambientais que vêm ocorrendo é a ponta do iceberg dos meios 

utilizados para conseguir esse crescimento.  

O Direito da Natureza, como uma epistemologia para além do 

pensamento abissal, isto é, além do pensamento moderno onde há a distinção 

entre o verdadeiro e o falso através de um método científico pré-estabelecido, 

traz a visão dos seres humanos como parte da natureza e apresentando o 

conceito do Buen Vivir, conhecimento ancestral dos povos tradicionais da 

América Latina.  

O desastre que ocorreu em Mariana aponta inúmeros erros e omissões 

por parte do governo e da empresa responsável pela extração do minério. 

Erros e omissões que poderiam ser evitados se as normas do direito ambiental 
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fossem devidamente seguidas. Mas a reflexão aqui apresentada vai além. É 

sobre a limitação do direito ambiental. A provocação ao judiciário com esta 

ação tem por objetivo mostrar que o direito deve ser transformado. Deve-se 

ter a consciência de que a natureza não está a nossa disposição e, 

principalmente, que nós somos natureza. Logo, deve ser respeitado direito de 

existir, persistir, manter e regenerar seus ciclos biológicos. 

É preciso admitir que os problemas são das sociedades e de seus 

modelos de desenvolvimento, que não reconhecem que o homem é aquele 

que interfere na natureza e a transforma, nem sempre de forma positiva. Nossa 

passagem na Terra é transitória, com temporalidades muito limitadas, mas 

com efeitos a longo prazo. Logo, não é suficiente a aplicação do princípio do 

poluidor pagador ou o ressarcimento dos danos ambientais. Exige-se hoje um 

olhar e uma ação coletiva que entenda que decisões e ações no presente 

também são ações no futuro.  

As indagações em torno da matéria ainda são várias. Para a 

implementação, devem ser discutidos tópicos como quem poderia representar 

judicialmente a natureza? Pode um animal ser autor e réu? Qual seria o limite 

dessa extensão da personalidade jurídica? Entretanto, mesmo carecendo 

ainda de discussões juridicas para a sua revisão técnica, mantêm-se o 

entendimento pelas vantagens de seu reconhecimento como sujeito e não 

mais como objeto a serviço exclusivo do ser humano. 

Os sistemas jurídicos em todo o mundo já estão a introduzir 

gradualmente a possibilidade de se conceder direitos à Natureza e de ser 

legitimado para protegê-los perante a Justiça. Devemos pensar e configurar 

um ordenamento ecológico de forma coletiva, tanto em ambientes urbanos 

como em ambientes rurais, pois somos co-responsáveis pelo ordenamento 

ecológico para as gerações presentes e futuras. Portanto, reconhecer a 

Natureza como sujeito de direito é uma demanda coletiva para colocar a vida 

como prioridade e um modelo de desenvolvimento sustentável mais justo e 

equitativo.  
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O DEVER DE RECUPERAÇÃO DE JAZIDAS EXAURIDAS E MINAS ABANDONADAS 
ENQUANTO UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL 

The duty of recovery of exhausted mineral deposits and abandoned mines as 
a question of environmental justice 

Matheus Felipe Sales Santos1 

Resumo: A cessação futura de qualquer empreendimento minerário é uma 
situação inevitável, em razão da esgotabilidade dos recursos minerais, o que 
demanda modos de se pensar como restaurar, ainda que não integralmente, o 
equilíbrio ecológico do meio ambiente que foi afetado. A atividade de lavra, 
mesmo quando devidamente regulamentada, por meio, por exemplo, do 
licenciamento ambiental, gerará, em algum nível, degradação ambiental. 
Impõe-se, todavia, que essa degradação se restrinja ao suportável para o 
desenvolvimento da atividade e que seja sempre objeto de recuperação por 
parte do minerador. O problema que insurge nesse contexto é a ausência, em 
determinados casos, da devida recuperação da área que foi degradada, 
ocasionando em injustiça ambiental às comunidades afetadas pela atividade. 
 
Palavras-chave: justiça ambiental; direito minerário; direito ambiental; minas 
abandonadas; jazidas exauridas. 
 
Abstract: The future cessation of any mining enterprise is an unavoidable 
situation, due to the depletion of mineral resources, which demands ways of 
thinking about how to restore, even if not fully, the ecological equilibrium of 
the environment that has been affected. The mining activity, even when duly 
regulated, through, for instance, environmental licensing, will generate, at 
some level, environmental degradation. It is necessary, however, that this 
degradation be restricted to the bearable for the development of the activity 
and that be always object of recovery on the part of the miner. The problem 
that insists in this context is the absence, in certain cases, of the due recovery 
of the area that was degraded, causing in environmental injustice to the 
communities affected by the activity. 
 
Keywords: environmental justice; mining law; environmental law; abandoned 
mines; exhausted deposits. 

Introdução 

                                              
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Monitor do Grupo de 
Estudos em Direito Minerário da UFMG/GEDIMIN. E-mail: felmatheuss@gmail.com. 
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O dever de recuperação de jazidas exauridas e minas abandonadas 

pode ser extraído da previsão constante no art. 225, §2°, CR/88, no qual impõe-

se a obrigação a quem explorar os recursos minerais de recuperar o meio 

ambiente degradado, devendo seguir as soluções técnicas exigidas pelo órgão 

público competente. 

Dessa forma, no procedimento de regularização do empreendimento 

minerário junto aos órgãos ambientais, são estabelecidas condicionantes e 

deveres ao minerador para obtenção das licenças ambientais. 

A licença ambiental é requisito indispensável para que o minerador 

possa obter o direito de lavrar determinada área, conforme é possível notar 

no art. 126, da Portaria do Diretor-Geral do DNPM n° 155/2016: 

Art. 126. Para a outorga da concessão de lavra o interessado deverá 
instruir o processo minerário com licença ambiental nos termos do 
art. 16 da Lei nº 7.805, de 1989. 

Assim, para que seja instalado um empreendimento minerário no atual 

cenário regulatório brasileiro, é preciso que se siga o processo minerário 

previsto no nosso Código de Mineração (Decreto-Lei n° 227/1967) e se obtenha 

junto ao órgão ambiental competente as licenças ambientais, que vão garantir 

a proteção e preservação do meio ambiente, controlando a degradação 

ambiental gerada pela atividade. 

Um dilema que circunscreve o direito ambiental é a sua articulação com 

o cenário econômico, em razão da tensão que envolve o desenvolvimento de 

determinadas atividades e a preservação do meio ambiente. Dentro desse 

contexto, é preciso compreender que a nossa atual disposição comercial irá 

depender dos recursos naturais, que são inexoravelmente esgotáveis, o que 

nos força a pensar em maneiras de condicionar esse uso de forma sustentável 

e consciente, tendo como parâmetro não apenas a preservação do meio 

ambiente em si, mas também as condições socioeconômicas da população. 

Acerca desse assunto, leciona Figueiredo: 

O elo entre o Direito Ambiental e o Direito Econômico é tão forte que 
a Constituição Federal consagra a defesa do meio ambiente como um 
dos nove grandes princípios gerais da atividade econômica (art. 170, 
inc. VI) (2009, p. 75). 
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Tais ramos jurídicos, que se encontram associados de forma 

complementar, devem ser estudados em conjunto na regulamentação de 

atividades passíveis de gerar degradação ambiental, adotando-se sempre 

como parâmetro no sopesamento das decisões ambientais o princípio do 

desenvolvimento sustentável, em que o atendimento das necessidades das 

gerações presentes não pode comprometer as futuras. 

Esse princípio estabelece uma concepção interdisciplinar, dado que não 

está relacionado estritamente ao âmbito do meio ambiente e da economia, 

mas, em uma visão holística, ao equilíbrio entre proteção ambiental, 

desenvolvimento social e desenvolvimento econômico (CAÚLA, 2012, p. 27). 

Assim, nessa interseção entre direito econômico e direito ambiental, 

impõe-se a necessidade de que seja feito, casuisticamente, um balanceando 

entre os interesses, para que não haja uma sobreposição abstrata. Em virtude 

da importância desse tema, há doutrinadores que acreditam que, por ser uma 

relação tão frutífera e complexa, deveria haver a criação do Direito do 

Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, cabe citar Antunes: 

As ambiguidades suscitadas pelo DA como integrante do 
conhecimento jurídico fazem com que, mesmo timidamente, não se 
possa deixar de observar que faz-se necessária uma completa 
reformulação da maneira pela qual, majoritariamente, são 
observadas as complexas relações entre a proteção ambiental e o 
desenvolvimento econômico e social. O ideal seria que já tivéssemos 
atingido um grau de maturidade política, econômica e social que nos 
possibilitasse fundir o Direito Econômico com o DA e instituir um 
Direito do Desenvolvimento Sustentável que pudesse, em um 
conjunto coerente e harmônico de normas jurídicas, princípios e 
jurisprudência, fundado essencialmente em concepção preventiva, 
criar mecanismos de desenvolvimento com proteção ambiental 
(2007, p. 16). 

A lição trazida pelo autor é de extrema relevância e possibilita um 

planejamento de políticas ambientais e econômicas interligadas, capazes de 

cessar grande parcela dos conflitos que abrangem as áreas. 

A aplicação desse entendimento na mineração é ainda mais importante, 

uma vez que se trata de uma atividade que: (i) fornece matéria prima para 

diversos segmentos industriais; e (ii) causa danos ambientais inevitavelmente, 

ainda que realizada de forma controlada e jurídica. Contudo, uma ressalva 

merece ser feita. O fato de a mineração causar intrinsecamente danos 
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ambientais não permite que haja uma permissibilidade por parte do órgão 

ambiental, pois deverão, ainda assim, ser estabelecidas condicionantes, bem 

como suas medidas mitigadoras e de recuperação, para que se mantenha o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse sentido, a recuperação de áreas degradadas pela mineração, 

sejam jazidas exauridas ou minas abandonadas, ressalta como um tema de 

extrema relevância, pois, ainda que a atividade gere benefícios para a 

população, com a criação de empregos, incremento da arrecadação dos 

municípios e aumento do fluxo comercial, é necessário que se mantenha um 

ambiente saudável e seguro após o fim das operações, afastando qualquer 

possibilidade de desastres ambientais decorrentes do período de lavra da 

mina. 

1 Desenvolvimento 

A principal característica da atividade minerária diz respeito à rigidez 

locacional, que traz como enunciado a impossibilidade de o minerador 

escolher livremente o local de instalação dos seus empreendimentos, pois as 

minas só podem ser lavradas onde a natureza as colocou (FREIRE, 2010, p. 55). 

Em razão desse elemento, muitas mineradoras se instalam em cidades 

afastadas das capitais, com pouca industrialização e baixo fluxo comercial, 

trazendo alterações, negativas e positivas, para o contexto social, econômico 

e ambiental dessas comunidades. 

Essa interdependência que se cria entre a comunidade e o 

empreendimento minerário faz com que se pense em formas de minimizar os 

impactos causados pelo encerramento das operações que, em razão da 

esgotabilidade dos recursos minerais, ainda que o termo final seja incerto, 

ocorrerá. 

Assim, o exaurimento da jazida mineral, bem como o abandono da mina, 

gera consequências significativas quando não acompanhado de um plano de 

recuperação da área. O exaurimento da jazida se caracteriza pelo fim da 

atividade em razão da perda da viabilidade da área, seja econômica, ambiental 
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ou técnica. Já o abandono da mina, caracteriza-se pela interrupção da 

atividade sem que ainda se tenha necessariamente havido o exaurimento. 

Essa diferenciação se torna mais inteligível a luz dos conceitos de mina 

e jazida, que são assim dispostos pelo Código de Mineração: 

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. 

O estudo desse tema dentro do espectro de atuação da justiça 

ambiental é de extrema relevância para se entender a dimensão dos impactos 

sofridos por determinadas comunidades e a imprescindibilidade de se realizar 

medidas para contornar os efeitos negativos gerados pela inércia de alguns 

mineradores quanto ao dever de recuperação das áreas degradadas e a 

ineficiência do Poder Público na regulação. 

A mineração, enquanto uma atividade capaz de acarretar conflitos de 

distribuição ecológica, possui como um dos marcos de injustiça ambiental do 

setor a autorização que ocorreu no Peru, com a alteração do código de 

exploração mineral, de apropriação privada das jazidas de minérios, antes de 

propriedade estatal e submetidas ao regime de concessões administrativas. 

Por meio desse ato, houve uma maior liberalidade no manejo dos recursos 

minerais pelas mineradoras, ocasionando danos significativos à saúde da 

população e ao meio ambiente (RAMMÊ, 2012, p. 29 e 30). 

Em suma, pode-se entender que: 

[...] o conceito de justiça ambiental se apresenta como um conceito 
‘guarda-chuva’, capaz de abarcar todas as preocupações e formas de 
ação social vinculadas ao entendimento de que o meio ambiente 
equilibrado é fator determinante para a subsistência humana 
(RAMMÊ, 2012, p. 46). 

Adentrando nesse assunto, torna-se de suma relevância que se discuta 

a necessidade de recuperação de jazidas exauridas e minas abandonadas 

partindo de um viés tanto social, visando uma reestruturação econômica, 

quanto de um viés ambiental, adotando-se uma concepção de justiça 

ambiental que impõe ao minerador que degradou o meio ambiente a 
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obrigação de recuperá-lo, diminuindo a exposição das comunidades 

circunvizinhas a situações de risco ambiental e de deterioração paisagística. 

No cenário brasileiro, apesar de haver essa obrigatoriedade de 

recuperação das áreas degradadas, é possível perceber, em determinados 

casos, um abandono completo desses locais sem a realização de qualquer 

medida, fato em relação ao qual, conforme o art. 19, da Lei n° 7.805/1989, cabe 

responsabilização. 

Isso pode ocorrer, inclusive, em razão da falta de clareza quanto aos 

procedimentos que devem ser adotados pelo minerador. Houve na Portaria 

DNPM n° 12/2002 a delimitação dos passos que devem ser seguidos para a 

realização do fechamento da mina. Todavia, são obrigações genéricas e 

abstratas, impossibilitando uma plena aferição de restauração do equilíbrio 

ecológico do meio ambiente. 

A título de exemplo, no item 20.4.1 da Portaria supramencionada 

encontramos a seguinte condição: 

20.4.1 Para o fechamento de mina, após comunicação prévia, é 
obrigatório o pleito ao Ministro de Estado de Minas e Energia, em 
requerimento justificativo devidamente acompanhado de 
instrumentos comprobatórios nos quais constem: 
(...) 
e) planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, 
áreas impactadas recuperadas e por recuperar, áreas de disposição 
do solo orgânico, estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, 
vias de acesso e outras obras civis; 

Nota-se que não há qualquer especificação do modo como essa 

recuperação deve ser operada, exigindo-se apenas documento com a 

apresentação das áreas já recuperadas e das que serão futuramente objeto de 

recuperação. 

Na Medida Provisória n° 790/2017, foi incluído no art. 7° do Código de 

Mineração o seguinte parágrafo: 

§ 2º O exercício da atividade de mineração inclui a responsabilidade 
do minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas. 

Apesar de ainda assim não trazer nenhum detalhamento do preceito 

constitucional, tal dispositivo teria um valor simbólico importante, por 

integrar o principal texto normativo do direito minerário brasileiro. Esse 
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parágrafo, contudo, não foi incluído, pois a Medida Provisória perdeu a sua 

eficácia ao não ser aprovada no Congresso Nacional dentro do prazo previsto. 

A importância desse assunto se torna ainda mais central quando 

analisados os dados acerca da quantidade de minas paralisadas no Brasil 

(BRASIL, 2017): 

 
Número de Minas Paralisadas no Brasil por Estados - Ano-Base 2016 

Estado Quantidade Estado Quantidade Estado Quantidade Estado Quantidade 

AC 1 AL 8 AM 17 AP 18 

BA 146 CE 123 DF 7 ES 157 

GO 123 MA 23 MG 534 MS 23 

MT 63 PA 29 PB 74 PE 77 

PI 19 PR 142 RJ 80 RN 33 

RO 20 RR 8 RS 169 SC 177 

SE 30 SP 286 TO 30 Total: 2417 

 

Com o intuito de evitar o abandono dessas minas, que já estão em 

estado de paralisação, e se tratando de números tão expressivos, chegando a 

cerca de 2.417 minas paralisadas no território nacional, urge o dever de 

realização de planos de recuperação de áreas degradadas com obrigações 

específicas e formuladas casuisticamente, com base nas características de 

cada mina. 

A cessação dessas operações de lavra sem o devido acompanhamento 

pelo órgão público traçando soluções técnicas específicas compromete o 

desenvolvimento dessas comunidades, devendo haver uma atuação conjunta 

e holística desses órgãos junto à população e ao minerador, para analisar os 

elementos econômicos, ambientais e sociais decorrentes do fim da atividade. 

O plano de recuperação de área degradada, no momento de exaustão da jazida 

e fechamento da mina, não pode ser tratado como um fato isolado, devendo 

ser conjugado dentro de um contexto socioeconômico e socioambiental: 

O interessante deste problema é que a fase de fechamento de minas, 
tem claramente um sentido híbrido: ambiental e mineral. Por um 
lado se pretende minimizar os impactos locais, regionais e nacionais 
do fechamento de um empreendimento que aportava riquezas aos 
três níveis da federação, melhor dizendo ao País, e por outro lado 
minorar os impactos socioambientais presentes e futuros 
decorrentes do término das atividades (LOTT, 2009, p. 334). 
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Um plano de fechamento de mina efetivo deve considerar, portanto, 

elementos básicos na sua constituição como os padrões de qualidade do ar e 

da água, as formas de diminuir os impactos visuais decorrentes da atividade, 

que se ressaltam principalmente nos casos de lavra a céu aberto, a proteção 

dos habitats naturais e, principalmente, os usos produtivos posteriores para a 

área (LOTT, 2009, p. 334). 

Uma hipótese para solução desse impasse já tem sido adotada em 

Minas Gerais, por meio do Plano de Fechamento de Mina (PAFEM) e do Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), previsto na Deliberação 

Normativa COPAM n° 220/2018, assim conceituados: 

VIII – Plano Ambiental de Fechamento de Mina – PAFEM: instrumento 
de gestão ambiental formado pelo conjunto de informações técnicas, 
projetos e ações visando ao monitoramento e à recuperação da área 
impactada pela atividade minerária, considerando os aspectos 
socioeconômicos da atividade e de seu encerramento; 
IX – Plano de recuperação de áreas degradadas – PRAD: instrumento 
de gestão ambiental que reúne diagnósticos, estudos, projetos e 
ações que permitam a avaliação do impacto e a consequente 
definição de medidas adequadas à recuperação da área; 
É mister citar também a definição de reabilitação ambiental trazida 
por essa Deliberação Normativa: 
X – recuperação ambiental de área impactada por atividade 
minerária: processo que deve ser executado ao longo da vida do 
empreendimento, de forma a propiciar à área impactada uma 
condição estável, produtiva e autossustentável, com foco no uso 
futuro; 

Pode-se observar que o procedimento de reabilitação ambiental 

previsto deve ser executado ao longo da vida do empreendimento e não após 

o fim das atividades de lavra. Essa ressalva é importante porque possibilita o 

acompanhamento das medidas de recuperação praticadas pelo minerador 

enquanto está havendo a exploração dos recursos minerais. 

A relevância desse marco temporal se relaciona ao fato de que, havendo 

o controle pela Administração Pública das medidas de recuperação durante o 

desenvolvimento da atividade, torna-se mais fácil intervir no que tem sido 

executado e de cobrar uma postura ativa ao se constatar uma situação de 

inércia. 

A obrigação de que a atividade de recuperação seja realizada 

simultaneamente à exploração dos recursos naturais restringe a possibilidade 
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de não haver tal prática em decorrência da empresa mineradora se extinguir 

ou se tornar insolvente após o término das operações de lavra, pois só caberia, 

nessas situações, a responsabilização (MACHADO, 2014, p. 829). 

Além disso, cabe dizer que essa reabilitação ambiental não abarca 

somente questões relativas ao meio ambiente, mas também tocantes ao 

domínio econômico e social, ampliando o conceito de recuperação. Essa 

preocupação, aliás, é explicitada na Deliberação Normativa COPAM n° 

220/2018 do seguinte modo: 

Considerando que o fechamento de mina e a recuperação ambiental 
da área minerada devem mitigar os passivos ambientais, sociais e 
econômicos, devolvendo a sustentabilidade ambiental da área após 
o encerramento das atividades e seu planejamento deve ocorrer ao 
longo de toda a vida útil da mina; 

Verifica-se, desse modo, um alinhamento do PAFEM, previsto na 

Deliberação Normativa COPAM n° 220/2018, com o objetivo ao qual se destina 

o preceito do art. 225, § 2°, CF/88, imputando ao minerador a recuperação do 

meio ambiente compreendido em uma dimensão interdisciplinar, abarcando 

questões para além das ambientais e fortalecendo, com isso, uma concepção 

de justiça ambiental na qual as comunidades afetadas pela mineração não 

podem sofrer os ônus da atividade de forma desigual. 

Essa prática, contudo, precisa ser difundida em âmbito federal a todos 

os Estados, para que sejam irradiadas as mesmas proposições previstas para 

os empreendimentos minerários de Minas Gerais e, assim, uniformizadas as 

obrigações dos mineradores no que concerne a recuperação de jazidas 

exauridas e minas abandonadas em todo o território nacional. 

Considerações finais 

Diante do exposto, foi evidenciado que as medidas para recuperação de 

jazidas exauridas e minas abandonadas ainda se encontram incipientes dentro 

do cenário regulatório brasileiro, havendo uma cobrança pouco efetiva sobre 

os mineradores, devido a uma legislação muito abstrata e genérica nas 

obrigações previstas para o fechamento de mina. 
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Todavia, foi possível observar um avanço no Estado de Minas Gerais com 

a adoção do PAFEM e do PRAD, no qual os mineradores estão sujeitos à 

recuperação ambiental durante o decorrer do empreendimento minerário, 

afastando, dessa forma, os riscos previstos de descumprimento dessa 

obrigação quando cessada a explotação mineral. 

Assim, a adoção de um procedimento com obrigações específicas de 

cumprimento parcelado, onde a recuperação ambiental é feita gradualmente, 

faz com que as comunidades circunvizinhas à atividade de lavra sofram em 

menor grau com o fim da atividade, dado que deverão ser adotadas medidas 

não só para recuperação do equilíbrio ecológico do meio ambiente, mas 

também do contexto socioeconômico. 

Ainda que essa recuperação não seja feita por parte do minerador, por 

ser uma questão de justiça ambiental, o Estado deve responsabilizá-lo e 

realizar a recuperação da área degradada, para que o ônus dessa conduta 

antijurídica não recaia sobre as comunidades afetadas. 

Cabe dizer, portanto, que a imputação dessa obrigação ao Poder Público 

não se deve à ideia de poluidor-pagador, mas tão somente ao seu dever de 

defender e preservar o meio ambiente. Ao tratar desse tema, adequadamente 

enunciou Figueiredo: 

Sob a perspectiva da Política Nacional do Meio Ambiente, a 
recuperação de áreas degradadas também constitui uma 
responsabilidade do Poder Público. Não se conclua apressadamente 
que esta responsabilidade seria decorrência do princípio do 
poluidor-pagador, em razão de uma suposta caracterização do 
Estado como poluidor indireto. Trata-se, isto sim, de uma obrigação 
ex vi legis imposta ao Estado e que tem como titular a coletividade 
(FIGUEIREDO, 2009, p. 102). 

Em mesmo sentido, é válido mencionar a política adotada no Canadá 

para solução dos problemas de recuperação ambiental envolvendo jazidas 

exauridas e minas abandonadas, onde se buscou não apenas a resolução dos 

dilemas ambientais, mas também dos dilemas econômicos e sociais que 

decorrem do fechamento das minas: 

De acordo com o Ministério de Recursos Naturais do Canadá (NRCan), 
cerca de 150 comunidades (envolvendo 700.000 pessoas) são 
fortemente dependentes economicamente da mineração naquele 
país. Após fechamento da operação mineira, os governos provinciais 
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e federal estão gastando bilhões de dólares cada ano para re-
adaptar a estrutura econômica destas cidades mineiras (LOTT, 2009, 
359). 

Um exemplo mundial de recuperação ambiental que pode servir como 

parâmetro para os demais países é o Projeto Eden, situado em Cornwall, no 

Reino Unido. Sua construção se deu em uma cava com 15 metros abaixo do 

lençol freático por meio de 83 mil toneladas de solos artificiais e resíduos 

orgânicos. Trata-se o projeto de uma atração turística que atrai mais de um 

milhão de visitantes por ano, tendo a maior estufa do mundo com plantas de 

locais tropicais, de altas temperaturas e de clima temperado. Além disso, é 

uma instituição de caridade educacional com impacto em nível internacional, 

abordando temas de educação ambiental através de workshops, exibições, 

eventos e programas educacionais sobre formas sustentáveis de se viver 

(PEARMAN, 2009, p. 11-13). 

Conclui-se, portanto, que a regulação dos procedimentos para 

recuperação de jazidas exauridas e minas abandonadas está muito aquém do 

necessário para cumprir o preceito constitucional e garantir a devida justiça 

ambiental às comunidades afetadas, excetuando-se Minas Gerais, que 

desponta com um texto normativo bem estruturado e voltado para a 

preservação do meio ambiente e manutenção das condições econômicas e 

sociais após o término das atividades de lavra. 
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O ESTADO DE DIREITO AMEAÇADO PELA GOVERNANÇA AMBIENTAL: UMA 
LEITURA APLICADA À POLÍTICA AMBIENTAL MINEIRA 

The rule of law threatened by environmental governance: a reading applied 
to mining environmental policy 

Vinicius Papatella Padovani1 
Gabriel Costa Ribeiro2 

Resumo: O Sistema Estadual de Meio Ambiente passou por mudanças 
significativas com a entrada em vigor da Lei 21.972/16. Já circulam estudos 
sobre a tramitação do PL 2.946/15 na Assembleia Legislativa e acerca das 
consequências práticas da lei em fase final de regulamentação. Este artigo, 
identificado com a construção crítica da Ecologia Política, resgata e analisa 
acontecimentos recentes que meandram o cotidiano da política ambiental 
estadual. Com esse pano de fundo e a fim de dar movimento ao Direito, são 
abordadas as noções de campo e injustiça ambiental para argumentar que a 
lógica da Governança Ambiental constitui-se uma ameaça ao Estado de Direito. 
Destaque é dado às metodologias e pesquisas latino-americanas que 
mapeiam conflitos e os disponibilizam na rede mundial de computadores, 
permitindo o livre acesso a informações sobre os chamados conflitos 
ambientais numa perspectiva que aciona questões do nosso tempo e lugar. 
Para sustentar a hipótese, cuida-se de apresentar os fundamentos e alicerces 
do Estado de Direito Ambiental, para então se argumentar como os principais 
instrumentos da gestão territorial-ambiental, em regra, têm contribuído para 
constituição de um Estado de Direito Ambiental de aparência. 
 
Palavras-chave: governança ambiental; justiça ambiental; adequação 
ambiental; interdisciplinaridade; ecologia de saberes. 
 
Abstract: The State Environment System underwent changes with the entry into 
force of Law 21.972/16. Studies are already circulating on the procedure of PL 
2.946/15 in the Legislative Assembly and on the practical consequences of the 
new law. This article, identified with the critical construction of Political 
Ecology, rescues recent events that meander the everyday of environmental 
politics in Minas. With this background and in order to give a movement to 
Environmental Law, the notions of conflict and environmental injustice are 

                                              
1 Advogado, pós-graduado em Direito Ambiental (UNA). Bacharel em Ciências Socioambientais 
(UFMG). Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito (UFMG). 
Pesquisador-colaborador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA-UFMG). E-
mail: sapcipo@gmail.com. 
2 Bacharel em Ciências Socioambientais (UFMG). Mestrando em Planejamento Urbano e 
Regional pelo Programa de Pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território (UFMG-
Unimontes). Pesquisador-colaborador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA-
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addressed to argue that the logic of Environmental Governance constitutes a 
threat to the Rule of Law. Latin American methodologies and research that 
highlight conflicts and make them available in the world-wide computer 
network, allow free access to information on so-called environmental conflicts 
in a perspective that triggers issues of our time and place. In order to support 
the hypothesis, it is necessary to present, according to the best doctrine, the 
foundations of the State of Environmental Right, to then argue as the main 
instruments of territorial-environmental management, as a rule, have 
contributed to the consolidation of a State of Environmental Law of 
appearance.  
 
Key-words: environmental governance; environmental justice; environmental 
suitability;  interdisciplinarity; ecology of knowledge. 

Introdução: territorializando a problemática 

Sabe-se que a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente, em 1972, que criou o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) para intermediar os diálogos e ações entre cientistas, 

autoridades políticas, financistas e ativistas no que se refere ao ambiente, 

adotou como foco a transferência acelerada e maciça de recursos de 

assistência financeira e tecnológica como forma de assegurar melhores 

condições de proteção do meio ambiente. 

Em 1980, o PNUMA solicitou a World Wildlife Found (WWF) e a World 

Conservation Union (IUCN) um estudo que originou o documento intitulado de 

Estratégias de conservação mundial. Nele defende-se a manutenção dos 

princípios ecológicos essenciais da biodiversidade e o estabelecimento de 

práticas capazes de assegurar o aproveitamento sustentável das espécies e 

ecossistemas. Em 1983, a Assembleia Geral da ONU criou a Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento para examinar os problemas ambientais 

associados ao crescimento econômico e sugerir estratégias para o 

desenvolvimento. Até que em 1987, o relatório Nosso Futuro Comum pautou o 

crescimento econômico como forma de superar a pobreza e a poluição, 

associando matrizes da eficiência, escala, equidade e da ética. Em um curto 

espaço de tempo, muitos países e tratados internacionais sobre meio 

ambiente, comércio, tecnologias e direitos humanos incorporaram essa noção.  



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

325 
 

A problemática da degradação ambiental e do esgotamento dos 

recursos naturais estava inserida, definitivamente, nas pautas internacionais. 

No Brasil, durante esse período, destaca-se a criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente em 1973, a edição Lei Federal 6.938/81, que criou a 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), estabeleceu conceitos, princípios, 

objetivos, instrumentos, penalidades, instituiu o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); a 

edição da Lei de Ação Civil Pública em 1985 e a exigência da Avaliação de 

Impacto Ambiental via Resolução do CONAMA de 1986. 

         A esta altura, a intervenção permanente ou provisória no espaço e 

no ambiente passou a exigir o consentimento prévio do Poder Público. A 

construção desse consentimento oficial se dá, basicamente, pelo 

procedimento administrativo denominado Licenciamento Ambiental, onde 

notadamente, o Estado e outros atores exercem o poder sobre o espaço, sobre 

os sujeitos, seres vivos, propriedades, posses, relações sociais e atividades 

que possam impactar significativamente o meio ambiente, sobretudo as águas 

de Minas e dos Gerais. 

A Constituição da República de 1988, a primeira a possuir capítulo 

específico voltado para a tutela do meio ambiente, elenca no caput do artigo 

5º o direito à vida como direito subjetivo inviolável. Adicionalmente, o artigo 

225 consolida o ambiente ecologicamente equilibrado como direito positivo e 

como direito fundamental de terceira geração. Assim, conjuntamente com o 

princípio da dignidade humana (artigo 1º, inc. III), tem-se a configuração 

jurídica do direito à vida humana digna. Uma panaceia? 

Na década de 90, seguiram-se diversos outros diplomas 

infraconstitucionais relevantes para a proteção urbanística, ambiental e dos 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas nesse período as 

concepções que preconizavam uma reestruturação profunda da sociedade 

urbano-industrial-capitalista foram perdendo terreno para uma perspectiva 

política pautada no paradigma3 da participação na gestão ambiental, com 

                                              
3 Paradigmas são formados por valores, princípios, crenças e comportamentos que fazem 
parte de uma sociedade. Podem ser compreendidos como padrões aceitos e que funcionam 
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vistas à conciliação de interesses econômicos, ambientais e sociais, 

consagrando o termo desenvolvimento sustentável como um campo de 

reconhecimento da crise ambiental em escala planetária e como uma 

proposição para conciliação de interesses econômicos, ambientais e sociais 

entre a crítica ambiental e a sociedade industrial. Inevitavelmente, as 

estruturas de Estado, da Sociedade e das Ciências vão se moldando a esse 

modelo de desenvolvimento.  

A emergência desse discurso do consenso na agenda ambiental é 

evidenciada por Acselrad e Bezzera (2010). Ao analisarem o processo de 

mudança de foco dos debates sobre políticas públicas na América Latina, 

chamam atenção para o crescente esforço de criação de projetos voltados 

para a disseminação de tecnologias [estratégicas] de resolução de conflitos 

ambientais que buscam retirar tal debate da esfera pública destinando-os a 

um tratamento despolitizado e despolarizado, voltado ao acordo direto entre 

os agentes neles envolvidos: 

Em muitos casos, tais iniciativas, originárias de instituições sediadas 
em países centrais, voltadas para a “capacitação” de entidades e 
comunidades de países periféricos, pretendem difundir modelos de 
análise e ação que pressupõem que a “falta de instituições” estaria 
na origem dos conflitos ambientais, e que a paz e a harmonia 
deveriam provir de um processo de despolitização dos litígios 
através de táticas de negociação direta capazes de prover, segundo 
sua terminologia, “ganhos mútuos”. Tratar-se-ia, portanto, de 
psicologizar o dissenso, prevenindo conflitos e tecnificando seu 
tratamento através de regras e manuais destinados a transformar os 
“pontos quentes” em “comunidades de aprendizado” (ACSELRAD; 
BEZZERA, 2010, p. 35). 

 Frente a esse cenário, há que se perguntar se essa trajetória de 

constituição das agendas interna e internacional, ancoradas sobre o 

desenvolvimento sustentável e o consenso, se um sistema legal de proteção 

do meio ambiente (art. 225 CR/88) com meios constitucionais para sua tutela 

e princípios ambientais assegurados inclusive na ordem econômica (art. 170 VI 

CR/88) e urbanística (art. 182 CR/88), é suficiente para a efetivação de um 

Estado de Direito com propósitos tão nobres e sensíveis à justiça. 

                                              
para permitir a reprodução de exemplos. Nossa sociedade moderna necessita deles para 
pensar o mundo. 
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Para dimensionar essas mudanças de perspectiva e de novos arranjos 

institucionais no campo do Direito e do Estado e como as instituições pensam 

e agem, é preciso compreender que tais mudanças de perspectiva não 

resultam do ativismo de estadistas e do altruísmo de legisladores. A antecedê-

las, uma relação complexa entre sujeitos, suas ações, movimentos 

reivindicatórios, elaboração teórica e alterações legislativas, de início tímidas, 

vão se reforçando até chegar ao ponto em que estamos (DUPRAT, 2013 p. 11-

19). 

1 Dez fatos 

1) Em sessão plenária de 28/6/12 do Conselho do Tribunal de Contas 

(TCE-MG), foi aprovada realização de auditoria de natureza operacional nos 

órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SISEMA) relativas ao setor de mineração, com ênfase na 

extração de minério de ferro, referentes ao exercício financeiro de 2011. Com 

este propósito, foram delineadas algumas questões que indagam em que 

medida o SISEMA está estruturado para prestar atendimento adequado quanto 

à concessão e renovação de licenças ambientais; em que medida o 

acompanhamento e monitoramento dos impactos e riscos ambientais dos 

empreendimentos licenciados tem sido efetivos, e, também, em que medida 

as audiências públicas contribuem para as decisões nos licenciamentos 

ambientais dos empreendimentos minerários (TCE-MG, 2017, p. 5). 

Esta auditoria consistiu na avaliação de programas, projetos e 

atividades governamentais dos órgãos e entidades que integram a 

Administração Pública, tendo como objeto, a obtenção de resultados 

aplicáveis ao aperfeiçoamento do objeto auditado e à otimização do emprego 

dos recursos públicos, sem prejuízo do exame da legalidade dos atos de gestão 

(Auditoria Operacional n° 951.431, 2017, p. 5)4. 

                                              
4 É necessário ressaltar que no período de tempo que mediou os trabalhos da auditoria e a 
aprovação do relatório em 2017, foi aprovada a Lei Estadual 21.972 de 21/1/16 que dispõe sobre 
o SISEMA. 
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2) No segundo semestre de 2013 foi publicado, pela Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, documento intitulado 

Novas propostas para o Licenciamento Ambiental no Brasil. O texto foi 

“sistematizado por José Carlos Carvalho com contribuições de integrantes da 

ABEMA e instituições convidadas” (ABEMA, 2013, ficha catalográfica). No geral, 

o documento reúne alinhamentos e propostas que permeiam os vários 

projetos de lei no Congresso Nacional, tais como o PL 3.729/04 (Lei Geral do 

Licenciamento) que tramita em regime de urgência na Câmara, o PLS 602/15, 

PLS 603/15, PLS 654/15, PDCs 170 e 171/15, e também a Lei 21.972, em vigor a 

partir de 21/02/16 em Minas Gerais. 

3) No dia 06/06/14, ocorreu evento chamado Propostas para alterações 

no Licenciamento Ambiental: da retórica à prática, no auditório da Escola 

Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte. O evento contou com a 

participação de representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do 

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ex-Secretário da pasta em Minas e membro da 

ABEMA que sistematizou o documento Novas Propostas para o Licenciamento 

Ambiental no Brasil (ABEMA, 2013), de representante do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente (IBAMA), do Ex-procurador Geral do Estado e então Secretário 

Estadual de Meio Ambiente (SEMAD) Sr. Alceu Torres, de representantes da 

Federação das Indústrias (FIEMG) e da Associação Mineira de Meio Ambiente 

(AMDA), e de então funcionário da empresa Anglo American com passagem 

anterior pela Diretoria de Normas da SEMAD. O fluxo de ex-servidores do 

SISEMA para empresas do setor eletro-intensivo é bastante frequente em 

Minas Gerais. 

4) Poucos meses depois, em dezembro 2014, o Ex-Secretário Estadual de 

Meio Ambiente e também membro da ABEMA Sr. Adriano Magalhães Chaves, 

virava réu por prevaricação envolvendo empreendimento da empresa MMX 

(Processo n° 1191544-63.2014.8.13.0024). Prevaricação é o crime cometido por 

funcionário público quando, indevidamente, retarda ou deixa de praticar ato 

de ofício, ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer 

interesse pessoal (Art. 319 do Código Penal).  
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5) O ano de 2015 iniciou com o SISEMA em greve branca, ante a um 

cenário de precarização do ambiente de trabalho dos servidores e técnicos 

das Unidades Regionais Colegiadas do COPAM: falta de equipamentos básicos 

e ausência de uma remuneração adequada e efetivação ao quadro de 

funcionários permanentes. Este contexto favoreceu o autoritarismo do então 

Secretário da pasta, Sr. Alceu Torres, durante a reunião que concedeu as 

licenças de empreendimentos extremamente questionáveis em nível 

socioambiental, como por exemplo, os complexos minerários Minas-Rio e 

Manabi na sub-bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio. Tal situação, agravada 

em razão das justificativas apresentadas pelos conselheiros da URC, motivou 

a publicação de nota pública por parte de uma rede de pesquisadores 

mineiros denunciando o sucateamento dos órgãos ambientais e violações de 

direitos ao então Governador de Minas Gerais: 

Os analistas comunicaram a interferência irregular e imoral de 
representantes de empresas em reuniões dos técnicos do SISEMA. 
Denunciaram que a participação nos processos decisórios é sempre 
restrita a um número reduzido de conselheiros, que se perpetuam no 
controle das instâncias do Conselho por anos a fio e partem do 
pressuposto de que a implantação dos empreendimentos é um fato 
consumado, transformando o processo de licenciamento em mera 
etapa burocrática de legalização desses projetos (GESTA/UFMG). 

6) Em 30/3/15, foi instituída Força Tarefa no SISEMA por meio do Decreto 

46.733, com a finalidade de diagnosticar, analisar e propor alterações no 

funcionamento geral do Sistema e acelerar cerca de 130 mil processos de 

licenciamento, outorgas, manejo florestal e autos de infração. Após o 

encerramento dos trabalhos, em 30/6/15, o Deputado Estadual e então chefe 

do SISEMA, o Sr. Sávio Souza Cruz, disse que “a proposta é a restauração do 

Sistema” (AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, 2017). 

7) Ainda naquele ano, durante período de intensos debates sobre o 

Novo Marco Nacional da Mineração, em 24/6/15, ocorreu a abertura do 1° 

Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária promovido pela Associação dos 

Magistrados Mineiros (AMAGIS), em parceria com as empresas Anglo American, 

Anglo Gold, CDR Seguros e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). A título 

de exemplo do protagonismo perseguido por Minas Gerais na cena mineral - 

que no seu conjunto evidencia que tal disputa também é política e 
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argumentativa - durante a cerimônia de abertura na sede do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 24/6/2015, o Governador Sr. 

Fernando Pimentel proferiu discurso confessando que costuma: 

“[...] dizer de forma jocosa, mas verdadeira, que o nosso Estado se 
chama Minas Gerais. Não é Fazendas Gerais, nem Fábricas Gerais. E 
isso não é coincidência. Tem a ver com a nossa história, com a nossa 
vocação e com a nossa composição sócio econômica. Nós somos 
mineiros. Aliás, é o único Estado do Brasil que tem em sua 
denominação uma profissão. Bem, nós não somos fazendeiros nem 
operários fabris, nós somos mineiros” (PIMENTEL, 2015).  

Já em seu discurso, o então presidente da AMAGIS, Des. Herbert 

Carneiro, disse tratar-se do “primeiro debate transparente e permanente [que] 

nasceu da crescente demanda judicial envolvendo a questão minerária e seus 

reflexos [...] Soma-se a isso a premente necessidade de aperfeiçoamento do 

Judiciário” já que a “atividade está presente em mais de 400 municípios 

mineiros, onde estão localizadas 40 das 100 maiores minas em operação no 

país”; ou de outro modo, “140 das 296 comarcas mineiras envolvidas, direta ou 

indiretamente, na exploração minerária”, completou. 

Desse modo e segundo o representante da AMAGIS, um dos objetivos do 

Congresso foi “permitir a troca de experiências entre magistrados e outros 

operadores do direito” com especialistas do setor, bem como debater o tema 

“detalhando os direitos de empresas de mineração quanto ao acesso e uso da 

terra e disciplinando a possibilidade de desapropriação mediante justa 

indenização”, e que assim, “o magistrado vai decidir com mais segurança” se 

conhecer mais o setor (AMAGIS, 2015). 

No entanto, relatos de participantes deram conta de que o evento foi 

uma oportunidade criada para adequar magistradas e magistrados à 

visão/racionalidade dos ministrantes das palestras. Não obstante um dos 

objetivos estatutários da AMAGIS ser o de promover conferências, simpósios e 

encontros sobre os assuntos jurídicos, sociais, ligados à magistratura e à 

prestação jurisdicional, de caráter doutrinário ou prático, a entidade reduziu 

o objetivo institucional de formação permanente de magistradas e 

magistrados a uma capacitação para o mercado da mineração, já que as 

palestras foram conduzidas/ministradas pelos players do setor sem que 
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houvesse qualquer oportunidade de fala ou perguntas por parte dos 

magistrados, senão quando separados em grupos menores no último 

momento do evento. 

8) No dia 1°/10/15, o Governador Fernando Pimentel enviou para a 

Assembleia Legislativa (ALMG), por meio da Mensagem nº 87/2015 (Diário do 

Legislativo, de 8 de outubro de 2015), o Projeto de Lei (PL) n° 2.946 com pedido 

de urgência na sua tramitação, com a finalidade de:  

(...) aperfeiçoar o funcionamento do SISEMA e garantir que as 
políticas de meio ambiente e de recursos hídricos ocorram de forma 
articulada, integrada, coordenada, transversal e eficiente, visando à 
conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais, em 
prol do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade 
ambiental do Estado. Ademais, busca-se readequar a estrutura 
básica e finalidades dos órgãos e entidades que compõem o Sistema, 
com o objetivo de adaptá-los às novas diretrizes e à atual conjuntura 
socioeconômica. 

Eis que, pouco mais de um mês depois, o dia 5/11/15 entraria para a 

história com o maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil e um dos 

maiores relacionados à mineração no mundo (MODERNA; HELLER, 2016, p. 22), 

mediante o rompimento da Barragem de Fundão. O desastre tecnológico 

(ZHOURI, VALENCIO et al., 2016, p. 48) não foi suficiente para o chefe do 

Executivo solicitar a retirada do regime de urgência do PL 2.946. Na verdade, o 

desastre/crime acelerou o tempo do curto percurso de tramitação do PL, 

prejudicando consideravelmente a quantidade e a qualidade da participação 

dos grupos interessados e presentes no Plenário da ALMG. Na ocasião, 

parlamentares e interessados na aprovação do PL referiram-se ao desastre 

para justificar a revisão, a jato, das normas do licenciamento em Minas. Em 

21/1/16, foi publicada a Lei 21.972, noticiada como fruto de ampla participação 

da sociedade. Em poucas horas, circularam memes nas redes sociais 

questionando a “ampla participação” anunciada.              

9) Voltando à Auditoria Operacional do TCE-MG iniciada em 2012. Em 

29/3/17, o Tribunal aprovou o relatório que indica como principais achados: 

 i) a insuficiência dos instrumentos de planejamento e gestão dos 
planos, programas e projetos desenvolvidos pelas demais 
Secretarias do Estado acompanhando e apoiando tecnicamente as 
ações desenvolvidas pelos Núcleos de Gestão Ambiental na 
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elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica para as atividades de 
extração de minério de ferro;  
ii) a necessidade de desenvolver estudos de avaliação ambiental 
integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos dos 
empreendimentos de mineração de ferro por bacia hidrográfica; iii) 
necessidade de promover a revisão do precário Sistema de 
Informações Ambientais que evidencia flagrante inobservância à 
legislação na qual está explícito o direito do cidadão à informação 
fundamental para a realização plena do direito ambiente tal como 
preconizado na Constituição (TCE-MG, 2017, p. 20-29). 

10) Vale registrar que, de maio de 2016 até meados de novembro de 2017, 

em meio a uma greve/crise no sistema, quem comandou o SISEMA foi o Sr. 

Jairo Issac, com pouca ou nenhuma experiência em questões ambientais 

(palavras dele durante evento na FIEMG), tendo sido substituído pelo servidor 

de carreira e então Secretário-Adjunto, Sr. Germano Vieira. Ou seja, em pouco 

mais de seis anos a pasta ambiental estadual sofreu alteração no seu comando 

por seis vezes. 

Tudo isso enseja a problemática da relação do indivíduo e da Sociedade 

com o Estado e com as Instituições, e como estas pensam e agem. Alguns 

ingredientes que permeiam essas relações envolvem não apenas os sujeitos 

que fazem a diferença, mas também onde e o período em que atuam, os 

conteúdos e ritos do licenciamento, notadamente quanto à definição do 

escopo dos estudos necessários à análise da inviabilidade ou viabilidade de 

empreendimento ou atividade, as regras de cada etapa, as responsabilidades 

e os prazos envolvidos. 

2 Ligando os fatos: da noção de campo 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu priorizou boa parte de seus estudos 

nas relações entre objetos, sujeitos e instituições. Começou seus trabalhos 

analisando o encontro da sociedade camponesa argelina tradicional com o 

espirito do capitalismo. Suas análises perpassaram as funções sociais das 

práticas culturais e a noção de violência simbólica, chegando a romper com a 

tradição dominante na sociologia da ciência e sua visão conciliadora da 

comunidade científica por intermédio da introdução dos conceitos de campo, 

capital, doxa e habitus (BOURDIEU, 2004), uma espécie de rota de análise e de 
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fuga do pensamento racionalista ocidental acostumado a separar cultura e 

ambiente. 

Para o presente estudo é suficiente a compreensão de que o campo 

social em Bourdieu se caracteriza pela configuração de um espaço de disputa 

pelo monopólio da produção simbólica, cuja eficácia se situa no poder de 

imposição de uma visão de mundo. A posse de capitais específicos determina 

a posição dos agentes nesse campo e a eficácia simbólica da representação 

por eles enunciada. 

A posição hierárquica no campo será sempre mediatizada pela 
estrutura do campo jurídico ou mais exatamente por sua posição em 
relação aos demais “operadores do direito”, e o capital simbólico 
acumulado tem peso determinante no posicionamento – hierarquia 
do operador (NETO, 2013, p. 82). 

Por sua vez, o campo jurídico ainda é o lugar de concorrência pelo 

monopólio do direito de dizer o direito, em que pese a noção de pluralismo 

jurídico desenvolvida por Boaventura (SANTOS, 2005) e outros estudiosos 

(WOLKMER, 2001), que repercutem nos estudos sobre Novos 

Constitucionalismos. Segundo Bourdieu (1989, p. 212), é nesta condição de 

monopólio que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, 

quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da 

ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas. 

Aplicado ao campo ambiental, esse poderoso capital específico é 

caracterizado pela formação e pela reputação acadêmico-científica ou 

tecnológica dos agentes/sujeitos, pela representatividade de determinados 

segmentos da sociedade, pelas relações pessoais e pelo domínio incorporado 

de um conjunto de conhecimentos de normas técnicas e legais, rituais, 

constituindo-se assim, como um capital técnico específico (ZHOURI, 2005, p. 

27-116; ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 11-173). 

A evidência mais clara dessa rota de fuga aplicada ao campo ambiental 

são as disputas argumentativas e simbólicas acerca da definição mais legítima 

de sustentabilidade, participação, atingido, diretamente ou indiretamente 

afetado, por exemplo. É assim o jogo da mitigação e da compensação 

ambiental como tônicas da adequação que estrutura o licenciamento para 
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adequar projetos e algumas normas ambientais mediante negociatas entre os 

poderes executivo, legislativo e judiciário e seus agentes, não havendo espaço 

para uma avaliação de equidade ambiental e discussão se a obra é desejável 

ou não, por quem e para quem. 

A análise abaixo sustenta a hipótese que as relações de poder no 

licenciamento ambiental continuam altamente hierarquizadas em 

contraposição ao discurso da paridade e da participação. "Temos, então, uma 

política ditada pelo paradigma da adequação sob a chancela de uma estrutura 

institucional democrática" (ZHOURI, LASCHEFSKY, PAIVA, 2005, p. 112). Mas, 

como isso acontece? 

2.1 Da noção de justiça ambiental  

O termo abriga uma pluralidade semântica entre o Direito e a 

Sociologia. Essa noção teve seus primeiros movimentos sociais e intelectuais 

nos espaços urbanos dos Estados Unidos a partir de 1978, quando se passou a 

utilizar as expressões racismo ambiental, injustiça ambiental e zona de 

sacrifícios (ROBERTS; TOFFOLON-WEISS, 2002; ACSELRAD, 2004). Desde então, 

esses movimentos denunciam as situações nas quais os grupos populacionais 

discriminados sofrem com as principais cargas ambientais de um modelo de 

desenvolvimento hegemônico (PORTO; PACHECO; LEROY, 2013, p. 9-33). 

São situações que silenciam as desigualdades e injustiças a grupos 

sociais específicos, muitas vezes, historicamente subalternizados. São 

principalmente, mas não só, populações que moram em zonas rurais ou locais 

(que nele circulam, trabalham, ou residem) como lixões, depósitos de rejeitos, 

áreas de riscos, complexos minero-siderúrgicos, e indústrias de incineração e 

que, agora, são reapresentados pelo/para o Estado como uma minoria que 

precisa se sacrificar por uma maioria, que sequer foi consultada e nem se sabe 

se, de fato, representa uma maioria.  

Desse modo, a Justiça Ambiental pretende a superação de uma 

racionalidade meramente econômica ao expressar um conjunto de princípios 

que asseguram que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela 

desproporcional de degradação do espaço coletivo.  
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A rede mundial de computadores hospeda e publiciza de forma 

equânime e democrática denúncias e relatos de casos de injustiça ambiental 

em sede do Licenciamento, na realização e no conteúdo de Estudos e 

Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no decorrer de Audiências 

Públicas e de reuniões nos Conselhos Ambientais. São Mapas e Observatórios 

que nascem da luta pela vida e do diálogo de saberes (LEEF, 2000), 

descortinando vulnerabilidades do sistema e limitações dos instrumentos da 

política ambiental. Ao que parece, são argumentações que não têm sido 

consideradas pelos grupos de trabalho formados no âmbito dos Sistemas 

Nacional (SISNAMA) e Estaduais de Meio Ambiente (SISEMAS) que discutem, 

sem a participação da sociedade, alterações normativas no Licenciamento e 

na Regularização Ambiental sob o rótulo da desburocratização e da eficiência, 

como ocorreu em Minas Gerais. 

Oportuno o destaque à proposta da Nova Cartografia Social, assim como 

das experiências do Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, que podem 

ser verificados no blog Combate ao Racismo Ambiental, o Observatório dos 

Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil, Observatório 

de Conflitos Urbanos, Observatório Latino-Americano de Conflitos Ambientais, 

Observatório do Pré-Sal e da Indústria Extrativa Mineral, o Observatorio 

Minero del Uruguay, Observatorio de Conflitos Mineros en Peru, além do 

Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais5. 

No entanto, se no campo específico do Direito a justiça ambiental é “um 

conceito praticamente desconhecido, restando a impressão de que o termo 

justiça ambiental refere-se antes, a uma qualidade técnica, como luta pela 

criação de Varas de Justiça especializadas para julgamento de questões 

referentes às tutela ambiental” (r, 2002, p. 11), vale a ressalva ao Mapa 

Territorial, Temático e Instrumental da Assessoria Jurídica e Advocacia Popular 

                                              
5 O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais é vinculado ao Departamento de Antropologia 
e Arqueologia da FAFICH/UFMG e cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da 
Plataforma Lattes/CNPq. Entre os projetos, merece destaque a plataforma do Observatório de 
Conflitos Ambientais de Minas que além de disponibilizar acesso a produções acadêmicas e 
técnicas, abriga o Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais. Para maiores informações, 
ver: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/mapa-
dos-conflitos-ambientais/. 
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no Brasil que traz para o campo das pesquisas jurídicas, alternativas 

interdisciplinares conceituais que permitem uma relação de subversões 

capazes de ampliar os significados totais da pesquisa em Direito em sua 

complexidade histórica (TERRA DE DIREITOS, 2011, p. 18). 

 2.2 Da Governança ambiental 

Esses Mapas e Observatórios também funcionam como mecanismos 

para correlação de forças com o Estado e grupos financistas, rentistas, 

nacionais e estrangeiros. Conjuntamente, optam pela superexploração dos 

recursos, reprimarizando nossa economia e retroalimentando um ciclo vicioso 

que faz com que as políticas sociais e ambientais dependam (in)diretamente 

de um crescimento econômico baseado na perpetuação de desigualdades. 

Quando esses grupos e agências incorporam a crítica à insustentabilidade e 

às injustiças causadas pelo modelo de desenvolvimento sustentável, passam 

a ocupar uma posição privilegiada no campo para dar conteúdo às noções de 

sustentabilidade, justiça e participação. Assim, diversas políticas são 

concebidas e implantadas por grupos que adotaram o rótulo da participação 

orientada pela transparência e pela responsabilidade para promover a 

adequação e a flexibilização das normas ambientais. Esse movimento se dá 

pautado na lógica da Governança Ambiental.  

Atrelada ao tripé da liberalização, privatização e desregulação, ela 

encontrou abrigo no SISNAMA, SISEMA e Ministério Público, baseando-se em 

processos que negociam direitos, que constrangem a liberdade acadêmica no 

exercício de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (art. 206 

CR/88), deslocando e despolitizando os sentidos da participação, da 

democracia e equidade6, emergindo como uma força que sempre busca o 

consenso amplo sobre algo (ZHOURI, 2008, p. 97-194; GIFFONI, 2014, p.49-82). É 

nesse pano de fundo que o Licenciamento Ambiental se constitui como ponto 

                                              
6 A noção de equidade ambiental coloca em pauta o reconhecimento de acesso amplo às 
discussões das controvérsias associadas as obras, empreendimentos e atividades, ativando 
os princípios da diversidade e da democracia desde a concepção dos projetos. 
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de interesses econômicos e de tensão entre disciplinas, poderes e projetos de 

vida.  

Apontado constantemente pelos representantes dos setores do 

agronegócio, eletro-intensivo e do neoextrativismo como o responsável pelo 

atraso econômico, é no Licenciamento que está localizada a Governança 

Ambiental, arquitetando a flexibilização das normas, ignorando 

Recomendações do MPE e MPF além de estudos de grupos independentes ao 

Licenciamento e de representantes das diversas disciplinas do campo 

científico que apontam falhas nos procedimentos de concepção, análise e 

monitoramento da abrangência dos impactos (LASCHEFSKI, 2011, p. 21-59; FASE; 

ETTERN; IPPUR, 2012). 

Ao analisar o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais 

(COPAM), Éder Carneiro (2003) observou um processo de concentração do 

poder deliberativo e de juridificação do campo ambiental mineiro. Segundo o 

autor, a oligarquização ocorre, entre outros meios, pelo controle do ingresso 

de novos membros e pela concentração de poder decisório nas mãos de uma 

minoria. Neste contexto, conselheiros, sem qualquer tipo de constrangimento, 

e a propósito de uma suposta defesa do interesse público e do 

desenvolvimento, assumem a representação dos interesses parcelares e 

privados.  

Na esteira deste esquema conciliador de adequação ambiental, outros 

estudos revelam que arranjos normativos e institucionais em matéria 

ambiental não têm garantido a participação e a incorporação, de fato, dos 

atores e dos segmentos sociais representativos das distintas formas de 

existência e interação com o meio ambiente (ESMPU, 2004; ZHOURI, 2008; FASE; 

ETTERN; IPPUR, 2012; LASCHEFSKI, 2014; LEROY, 2014), tal como apontado no 

Relatório da Auditoria Operacional do TCE-MG. 

Sobre o assunto, este trabalho compartilha do entendimento dos 

grupos responsáveis pela elaboração do documento Avaliação de Equidade 

Ambiental (AEA).  Em síntese, uma avaliação de equidade ambiental aponta 

para a existência de um verdadeiro esforço rumo à simplificação, 

esvaziamento e descaracterização de etapas do Licenciamento Ambiental, 
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indicando para o silenciamento dos atingidos durante as Audiências Públicas, 

que são usadas apenas para transmissão de informações sobre benefícios 

econômicos dos empreendimentos, se mostrando como um processo 

antidemocrático, que deve ser abordado em um universo mais abrangente da 

participação e que não seja fundamentado pela noção de consensos-

fabricados e forçados:  

Métodos convencionais de avaliação de impacto adotados 
correntemente nos EIA/RIMA têm sido incapazes de retratar a 
injustiça ambiental contida em determinados projetos, servindo, 
implicitamente, à legitimação de ações e impactos inaceitáveis se 
consideradas apropriadamente as dimensões socioculturais (FASE, 
ETERN, IPPUR, 2012, p. 15). 

Como medidas propositivas, a AEA sinaliza a necessidade da realização 

prévia de avaliação ambiental estratégica para orientar o planejamento dos 

empreendimentos e a elaboração do termo de referência mais consistente 

para os estudos ambientais e para o Licenciamento, além da necessária 

integração dos trabalhos e informações no âmbito de todo o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente e dos demais órgãos e autarquias públicas, inclusive 

Universidades e Centros de Pesquisa. 

A fim de democratizar os procedimentos de avaliação de impactos dos 

projetos de desenvolvimento e para que haja um indicativo mínimo de 

aperfeiçoamento dos mecanismos legais, a AEA propõe, por fim, a necessidade 

de aceite e análise de pareceres independentes que sejam capazes de 

disputar, em posição equivalente de forças, os processos e as decisões 

antidemocráticas que repercutem nos territórios e nos modos de vida das 

pessoas. 

Conclui-se que a despolitização via consenso é a tônica dos paradigmas 

da adequação e da Governança no campo ambiental, fazendo com que o 

Licenciamento seja estruturalmente refeito para adequar normas ambientais 

a projetos econômicos. São relações de poder altamente hierarquizadas nos 

foros decisórios que ignoram a participação efetiva e a diversidade 

sociocultural sob o falso propósito da representação de um bem jurídico 

difuso. 
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A seguir, são analisados os fundamentos e alicerces de um Estado de 

Direito Ambiental para posteriormente, identificar as ameaças a essa utopia 

democrática. 

3 Estado de Direito Ambiental: uma difícil missão 

No Estado de Direito Ambiental deve imperar um ordenamento jurídico 

que preveja um sistema de responsabilização integral por danos praticados ao 

meio ambiente, além dos princípios do desenvolvimento sustentável e da 

prevenção. (CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 57-136; 230-364). A técnica dos 

princípios, da mesma forma como foi constitutiva de uma Política Ambiental 

Internacional, é amplamente utilizada pelas Constituições Modernas como 

blocos estruturais dorsais que auxiliam na composição do ordenamento, na 

compreensão e consolidação dos institutos do Direito. 

  Constituição de 1988 e a legislação infraconstitucional congregam um 

leque de princípios ambientais, implícitos e explícitos de modo que essa 

“ordem pública ambiental” não está mais conectada aos elementos ou 

componentes pulverizados da natureza, mas dotada de enfoque holístico e 

autônomo, em que os fragmentos devem ser apreciados e salvaguardados a 

partir do todo, para todos os de hoje e os de amanhã: os princípios da 

prevenção, da informação e participação, da responsabilização e da equidade 

intergeracional recorrem ao patamar mais avançado das Ciências para 

demarcar os limites e possibilidades da razão prática no plano do Direito 

sobre o ambiente.  

Em outubro de 2013 o Jornal do Advogado da OAB/MG noticiou um 

estudo que indica que mais de 200 dispositivos e incisos da CR/88 carecem de 

aplicabilidade. Pode-se afirmar que a legislação ambiental nacional é 

avançada, mas as maiores falhas e fragilidades se encontram na fiscalização e 

concretização de normas, na falta de planejamento integrado de projetos, bem 

como na incomensurabilidade entre as matrizes discursivas do Direito e das 

outras Ciências, que muitas vezes falham na tutela de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. Após apresentar e relacionar as noções-

chave de campo, justiça ambiental, governança ambiental, bem como as 
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características de um Estado de Direito Ambiental, a seguir argumenta-se 

como a Governança Ambiental ameaça a efetivação de um Estado de Direito 

Ambiental no Brasil. 

3.1 Ameaças ao Estado de Direito Ambiental no Brasil 

O exemplo do ocorrido nos anos 1980, quando a noção de uso 

sustentável da natureza foi institucionalizada em sentido muito diferente 

daquele pretendido pelos grupos que debatiam a questão, atualmente, 

representantes das Ciências e dos movimentos articulados a partir da noção 

de Equidade Ambiental alertam sobre as forças que atuam no funcionamento 

dos instrumentos da PNMA, flexibilizando leis e negociando direitos.  

Um estudo produzido pela Escola Superior do Ministério Público (2004) 

intitulado Deficiências em estudos de impacto ambiental: síntese de uma 

experiência, bem como a Avaliação de Equidade Ambiental já citada, produzida 

pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional e parceria com 

outras instituições (2012), destacam que muitos EIA/RIMA até foram 

precedidos de Termo de Referência (TR), no entanto, com análises e pesquisas 

primárias inadequadas. Em outros casos, as recomendações dos TR foram 

repassadas às etapas posteriores à emissão da Licença Prévia, figurando como 

condicionantes das demais licenças, diminuindo consideravelmente a função 

do Licenciamento. 

Conforme o ordenamento jurídico vigente, só se pode aprovar a 

localização de um empreendimento se houver o devido estudo prévio das 

alternativas de localização. Se o licenciamento for parcelado, perderá o 

sentido da real dimensão da obra ou projeto: 

Licenciar por partes pode representar uma metodologia ineficiente, 
imprecisa, desfiguradora da realidade, e até imoral: analisando-se o 
projeto em fatias isoladas, e não na sua totalidade ambiental, social 
e econômica, podendo ficar ocultas as falhas e os danos potenciais, 
não se podendo saber se as soluções parciais propostas serão 
realmente aceitáveis (MACHADO, 2007, p. 285). 

No geral, os Termos de Referência têm sido padronizados e elaborados 

por agentes que separam o ambiente de suas dimensões sociais e culturais, 
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além de criarem obstáculos à participação e ao controle social quando 

requeridos e antes de aplicados. A tendência de padronização dos TR pode 

afetar negativamente o projeto de um Estado de Direito Ambiental na medida 

em que favorece a homogeneização dos aspectos a serem considerados na 

definição da abrangência dos estudos de impacto. 

Com relação às áreas contempladas para elaboração de EIA, as 

principais críticas são relativas à desconsideração da bacia hidrográfica e seus 

efeitos sobre o projeto, à delimitação das áreas de influência sem alicerce nas 

características e vulnerabilidades dos ambientes naturais e nas realidades 

sociais regionais. Outro problema frequente se refere ao registro superficial 

ou à omissão da relação do projeto específico com o conjunto de outras obras 

ao qual se filia, desconsiderando os impactos cumulativos e sinérgicos que se 

manifestarão no curto, médio e longo prazo, um dos achados da Auditoria do 

TCE-MG. 

No tocante às alternativas tecnológicas e locacionais, que devem ser 

contempladas pelo EIA, destaca-se que a expressão “alternativa” deve ser 

entendida como um conjunto de proposições possíveis. Foram identificadas 

desde a apresentação de alternativas inferiores e com pouco detalhamento, 

até a ausência de sua proposição.  

Além do planejamento centralizado dos TR, dos obstáculos criados para 

o acesso às informações dos EIA e de falhas na função regulatória e 

fiscalizatória, verifica-se que muitos procedimentos de Licenciamento 

Ambiental têm sido cada vez mais fragmentados e simplificados, quando não, 

ausentes, consolidado projetos via política do fato consumado. Nas palavras 

de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando da discussão sobre o 

Novo Código Florestal, “o fato consumado tem um efeito incrível em termos de 

alteração que a Constituição visa a afastar que é a alteração do meio ambiente 

com a supressão da vegetação, que é indispensável em se tratando de 

território” (CONSULTOR JURÍDICO, 2005). 

No tocante aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) em matéria 

ambiental, é importante destacar o protagonismo de organismos 

financiadores internacionais, tais como o Banco Mundial e o Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) nas disputas argumentativas e 

simbólicas pela sustentabilidade e pela participação. Em 2009, o Banco 

Mundial estabeleceu com o MPMG um Termo de Cooperação Técnica no valor 

de U$ 399 mil financiados pelo Institutional Development Fund (IDF)7 para o 

desenvolvimento institucional. A partir daí, a instituição competente para 

atuar como fiscal da lei e como protagonista na defesa de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, ficou refém do tripé da Governança 

Ambiental.  

Os TAC têm sido firmados cada vez mais antecipadamente, impedindo o 

processamento de responsabilidades penais por danos ambientais, forçando 

a negociação de direitos constitucionalmente garantidos e flexibilizando 

normas. Incontestavelmente, o TAC é uma via extrajudicial e mais célere, no 

entanto, tem sido questionado quanto à sua efetividade nas dimensões 

preventiva e de responsabilização. Somam-se a esses instrumentos da tutela 

ambiental, que falham na defesa de direitos dos sujeitos afetados por 

impactos de empreendimentos potencialmente poluidores, as Audiências 

Públicas e reuniões de Conselhos Ambientais. Diante das regras que organizam 

as matrizes discursivas dominantes no Direito, muitas das vezes percebe-se 

um tratamento institucional que torna a participação nessas esferas, 

constitutiva por si só, de injustiça e sofrimento social (OLIVEIRA, 2014, p. 291).  

Compulsando as autoras e autores aqui citados, pode-se atribuir esse 

descompasso, dentre outros fatores, ao imediatismo das políticas econômicas 

centradas na ideia reducionista do desenvolvimento como crescimento 

econômico que separa o ambiente de suas dimensões socioculturais, 

demonstrado como a adoção de uma política conservadora de ajuste 

econômico “tem reconduzido o meio ambiente e a justiça social ao estatuto 

de barreiras ao desenvolvimento, colocando em risco as fundamentais 

conquistas sociais das últimas décadas” (ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005, 

p. 11).  

                                              
7 Para mais informações sobre a atuação dos organismos internacionais na resolução 
negociada de conflitos, conferir: ACSELRAD, BEZZERA, 2010, p.34-62; e LASCHEFSKI, 2014, p.243-
276. 
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Os mecanismos legais que deveriam dar conta de acionar os princípios 

da precaução, da informação, da participação, ou, ainda, que justificassem a 

suspensão ou cancelamento de uma licença concedida, tornam-se 

manipuláveis pelos atores no campo e seus atos de governança ambiental, 

constituindo-se, assim, com pouca sensibilidade aos preceitos da justiça e da 

equidade. Estar-se-á consolidando um Estado de Direito Ambiental de 

aparência, assim como ocorre com o Direito Penal [se aplicado à seara 

Ambiental], que “em seu formato de um estado de Direito Liberal, é um 

instrumento flagrantemente inadequado para apoiar objetivos políticos, 

controlar situações problemáticas ou prover a ampla prevenção de situações 

perigosas” (HASSEMER, 1989, p. 227). 

A cultura do desenvolvimento sustentável atrelada à governança 

ambiental opera a plasticidade dos conceitos de desenvolvimento, justiça, 

participação, avaliação de impactos, dentre outros, como algo sempre 

positivo. Na verdade, trata-se de uma ameaça real ao Estado de Direito, na 

medida em que reforça as assimetrias político-participativas nos conselhos e 

instâncias institucionais que decidem sobre o modo de apropriação do meio 

ambiente pelos empreendimentos legalmente obrigados a requerer uma 

licença ambiental.  

Para pesquisadores atentos às dinâmicas socioambientais e jurídicas 

em sede do Licenciamento Ambiental, essa relação parasitária entre a 

Governança e Sistema Ambiental Estadual esboça o desmanche gradativo do 

Estado de Direito, ou, de outra maneira, à consolidação de um Estado de 

Direito Ambiental de aparência. O Estado de Direito, hoje, só é Estado de 

Direito se for um Estado protetor do ambiente e garantidor do ambiente sadio 

e equilibrado para as presentes e futuras gerações; mas o Estado Ambiental e 

Ecológico só será Estado de Direito se cumprir os deveres de juridicidade 

impostos à atuação dos poderes públicos (CANOTILHO; LEITE, 2007, p. 25-26). 

Considerações finais 

A análise crítica da abordagem acima ilumina, em primeiro plano, a 

continuidade das injustiças e de ofensas aos princípios constitucionais e 
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processuais, especialmente em processos de Licenciamento Ambiental. Em 

segundo plano, mesmo que a participação popular constitua um princípio do 

desenvolvimento sustentável, da maneira como tem sendo efetivada, de forma 

manipulada, gera a despolitização do debate ambiental a partir da negação de 

outros discursos produzidos fora da lógica instrumental hegemônica-

homogeneizadora. É por essa relação parasitária da Governança Ambiental em 

torno do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que se percebe 

a derrota da efetividade e da eficácia normativa para a adequação de 

interesses mediante a flexibilização de normas. Com vistas ao aprimoramento 

das análises teóricas relativas ao Direito Ambiental e à sua face 

interdisciplinar por excelência, conclui-se que: 

- Perspectivar a interdisciplinaridade das Ciências Jurídicas a partir do 

desafio da efetividade dos instrumentos de fiscalização e controle de 

atividades potencialmente poluidoras é contribuir para o avanço ético do 

Direito e de outras Ciências; 

- É necessário ampliar a utilização dos mapas e da cartografia social no 

campo político-jurídico para defesa dos direitos fundamentais individuais e 

coletivos. 

 - Através da lógica da Governança Ambiental, o Licenciamento tem 

deixando de cumprir sua função precípua de instrumento preventivo de 

avaliação da sustentabilidade socioambiental, fazendo com que a viabilidade 

ambiental de empreendimentos não seja discutida na fase de Licença Prévia; 

- A busca por sociedades mais justas, sustentáveis e democráticas 

implicará repensarmos simultaneamente novas formas de relação entre as 

pessoas, os objetos, as agências e os territórios. Esse esforço acarreta, 

inevitavelmente, na abertura para novos diálogos e convergências entre 

diferentes escalas e observadores. 
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REFUGIADOS AMBIENTAIS: DA MIGRAÇÃO FORÇADA AO DIREITO DE PROTEÇÃO 
INTERNACIONAL 

Environmental refugees: forced migration all the way to international 
protection 

Clara Ribeiro Arão1 
Thaínne Eve Ribeiro Lima2  

Resumo: Os fenômenos de migração em decorrência de eventos extremos da 
natureza, especialmente os ligados às alterações climáticas, não são um 
acontecimento recente, embora sejam pouco discutidos. Nesta perspectiva, o 
presente trabalho aborda as questões envolvidas em torno da atual realidade 
dos indivíduos que se deslocam em decorrência das mudanças climáticas – os 
chamados “Refugiados Ambientais”, que não gozam da proteção internacional 
dos refugiados em razão dos termos da Convenção de Genebra, de 1951, não 
contemplarem aqueles que são forçados a abandonar seu local de origem em 
virtude de desastres ambientais. Com isso, objetivou-se apresentar a falta de 
reconhecimento formal e específico do esboço jurídico internacional acerca 
do conceito de Refugiado Ambiental e as consequências que essa ausência de 
definição traz a esses indivíduos. Para tanto, fez-se uso da pesquisa 
bibliográfica a fim de trazer discussões e avaliações críticas sistematizadas 
acerca do tema abordado, onde obteve-se um embasamento teórico a partir 
da literatura especializada e da consulta de artigos científicos. Ademais, 
sugere como solução paliativa para a questão, o uso de outros instrumentos 
internacionais como forma de embasamento para a proteção e assistência aos 
refugiados ambientais. Além disso, aponta como solução definitiva a criação 
de um instrumento normativo internacional específico que se destine a essas 
pessoas. Por fim, conclui-se que a comunidade internacional tem permanecido 
inerte diante da atual realidade dos refugiados ambientais. Restando aos 
países o dever de agir em cooperação global, solidária e humanitária.  

Palavras-chave: fluxos migratórios; mudanças climáticas; refugiados 
ambientais; proteção internacional; instrumento normativo.  

Abstract: Migrations’ flows as a result of harsh natural phenomenons, 
especially those linked with climate changes issue, aren’t strictly bonded to 
the present time, though this subject isn’t discussed very often. In this 
perspective, this paper approaches the issues around the current situation of 
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those who migrate as consequence of climate changes – the “Environmental 
Refugees”, that don’t dispose of international protection, because the terms of 
the Geneva Convention in 1951, don’t incorporate the idea of protection for 
those refugees who are forced to leave their homegrown local in virtue of 
environmental disasters. Therefore, this paper aims to present the lack of 
formal and specific knowledge concerning Environmental Refugees’ 
international law framework and its’ consequences to these individuals. To 
achieve this goal, a bibliographic research was employed in order to raise 
critical discussions and appraisals about this paper’s subject. As result of this 
methodological tool, a theoretical framework was constructed, based on 
specialized literature and scientific papers consultation. Furthermore, a 
palliative solution for the Environmental Refugees’ issue, should be the usage 
of others international instruments as foothold on their assistance and 
protection. Also, this study points to a definitive solution, which is the creation 
of an international normative instrument specific to this category of refugees. 
At last, it’s concluded that the international community has been stayed 
unresponsive to the current situation of the environmental refugees. Leaving 
to the nation-States the due to act in global, solidary and humanitarian way of 
cooperation. 

Key-words: migrations’ flows; climate changes; environmental refugees; 
international protection; normative instrument. 

Introdução  

É inegável que o Planeta Terra esteja constantemente sofrendo com as 

alterações climáticas, sejam elas naturais, antropológicas ou a junção das 

duas. A mídia, com frequência, noticia sobre catástrofes ambientais; não raro, 

tem-se informações sobre tempestades intensas, enchentes, secas e 

desertificação, escassez de recursos naturais, especialmente os hídricos, e 

vários outros eventos extremos de escala regional e global.  

Dessa forma, estes fenômenos geram, além de alterações nas 

características naturais do meio ambiente, perturbações aos seres humanos. 

Tais alterações ambientais são a causa de um fluxo migratório cada vez maior 

de um grupo de pessoas que buscam, temporária ou permanentemente, por 

sobrevivência, proteção e qualidade de vida em outras regiões – seja no limite 

de seu país ou em um país distinto. 

Este grupo de pessoas recebe variadas nomenclaturas, podendo ser 

chamadas de: “refugiados ambientais”, “migrantes ambientalmente 

motivados”, “migrantes induzidos pelo meio ambiente”, “migrantes 
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ambientalmente forçados”, “migrantes ambientais de emergência”, entre 

outros. 

Deste modo, tem-se um problema já na denominação, tendo em vista 

que os migrantes ambientais não se enquadram nas definições internacionais 

de refugiado, gerando, assim, uma crítica ao uso do termo “refugiados 

ambientais” para se referir às pessoas que se deslocam em decorrência de 

desastres ambientais (CLARO, 2015, p. 72). 

A definição clássica de refugiados está descrita na Convenção Relativa 

ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, que alude que refugiado é toda pessoa 

que teme ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas e que por essa razão se encontra fora do país de 

sua nacionalidade. Com isso, a partir desse conceito, não se torna possível o 

enquadramento do grupo de pessoas que se refugiam por questões 

ambientais. E mesmo as definições mais amplas, como a da Declaração de 

Cartagena, de 1984, não são ainda capazes de enquadrar esse grupo.  

Nesta perspectiva, não há um reconhecimento internacional amplo e 

sólido sobre os refugiados ambientais – embora o número de migrantes deste 

tipo tenha crescido significativamente nos últimos anos –, deixando-os, então, 

à mercê dos problemas inerentes ao refúgio. 

A partir disso objetivou-se apresentar, neste trabalho, como a falta de 

reconhecimento formal e específico no esboço jurídico internacional – acerca 

do conceito de Refugiado Ambiental – afeta diretamente os indivíduos que se 

deslocam diariamente em virtude das mudanças climáticas, deixando-os fora 

da tutela do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e 

dos Estados em si.  

Para tanto, procede-se à metodologia de abordagem qualitativa, mais 

especificamente pesquisa bibliográfica, trazendo algumas discussões e 

avaliações críticas sistematizadas acerca do tema abordado. Isto posto, 

realizou-se uma revisão baseada na literatura especializada através de 

consulta a artigos científicos previamente selecionados, em periódicos, nos 

sites de organizações de relevância na área, entre outros. Com isso, obteve-se 
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um embasamento teórico em trabalhos já realizados que contribuíram para o 

delineamento das análises.  

O texto deste artigo é apresentado em três sessões: a primeira 

apresenta definições atribuídas ao conceito de “Refugiado” pela Convenção 

de Genebra (1951), da Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA) 

(1969) e da Declaração de Cartagena (1984) e traz o diálogo com autores que 

abordaram a temática dos refugiados e dos refugiados ambientais como Claro 

(2015); Pereira (2011); Ramos (2011), entre outros; a segunda sessão aborda as 

causas que levam ao fluxo migratório em virtude das mudanças climáticas e 

dos consequentes desastres ambientais; e na terceira sessão será discutida a 

falta de um instrumento internacional para os refugiados ambientais e as 

consequências dessa ausência na vida desses indivíduos.  

1 Do restrito conceito de refugiado à sua extensão 

Hodiernamente, há um intenso debate acerca da denominação a ser 

dada aos indivíduos que abandonam seu local de origem motivados por 

desastres ambientais de qualquer natureza. Isso porque, nos termos da 

Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também 

conhecida como Convenção de Genebra de 1951, o termo “refugiado” se aplica 

a qualquer pessoa:  

(...) que, em  consequência  dos  acontecimentos  ocorridos  antes  de  
1º  de janeiro  de  1951  e  temendo  ser  perseguida  por  motivos  de  
raça,  religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
encontra fora do país de  sua  nacionalidade  e  que  não  pode  ou,  
em  virtude  desse temor,  não quer valer-se da proteção desse país, 
ou que, se não tem nacionalidade e se  encontra  fora  do  país  no  
qual  tinha  sua  residência  habitual  em consequência  de  tais  
acontecimentos,  não  pode  ou,  devido  ao  referido temor, não quer 
voltar a ele (Art.1º da Convenção de Genebra, 1951, p. 2). 

A partir disso, nota-se que tal definição não contempla os indivíduos 

que são forçados a abandonar seu local de origem em virtude de eventos 

climáticos e ambientais, tornando-a um conceito restrito, uma vez que os 

refugiados ambientais não fogem de perseguições e/ou guerras como os 

refugiados consagrados pela Convenção da Organização das Nações Unidas 
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(ONU) e, por isso, não são guardados pelo sistema tradicional de proteção 

internacional dos refugiados (RODRIGUES; JÚNIOR, 2017, p. 359).   

Dessa forma, afim de ampliar o conceito têm-se algumas iniciativas para 

contemplar outras “categorias” de refugiados – como as extensões do conceito 

apresentadas pela Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969 

(OUA) e a Declaração de Cartagena adotada pelo Colóquio sobre Proteção 

Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas 

Jurídicos e Humanitários, em 1984 (RODRIGUES; JÚNIOR, 2017, p. 359).    

A Convenção da Organização da Unidade Africana (OUA) que rege os 

aspectos específicos dos problemas dos refugiados na África, apresenta a 

seguinte definição do termo refugiado: 

Art. 1º  
2 - O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que, 
devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou 
a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública numa 
parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem 
nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual 
para procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem ou de 
nacionalidade” (Art. 1º da Convenção da Organização da Unidade 
Africana (OUA, 1969, p. 2). 

Ademais, a Declaração de Cartagena apresenta a seguinte extensão ao 

conceito de refugiado:   

além de conter os elementos da Convenção de 1951 e do Protocolo 
de 1967¹, considere também como refugiados as pessoas que tenham 
fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade 
tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos 
humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado 
gravemente a ordem pública (ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA OS REFUGIADOS, 1984, p. 3).  

Embora tenham estendido o conceito de refugiado abordando as 

noções de perturbação da ordem pública que motivaram a saída dos 

indivíduos de seus países de origem, ambas as convenções não fizeram 

menção à migração de pessoas impulsionada por eventos extremos da 

natureza. Dessa forma, seria impossível considerar os refugiados ambientais 

no âmbito da proteção internacional de refugiados. 

A partir do que foi abordado, verifica-se a necessidade de ampliação do 

conceito de refugiado e a adequação do termo à categoria de refugiado 
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ambiental, para que, então, haja um reconhecimento formal e específico 

acerca desta categoria no esboço jurídico internacional, ajustando-se à nova 

realidade dos processos de deslocamentos atuais. Pois, não estando os 

refugiados ambientais em situação parecida aos dos refugiados 

convencionais, os mesmos não estão sob tutela do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) (LOPES et al., 2012, p. 411).  

1.1 Refugiados Ambientais: origem do termo e conceito  

O termo “refugiado ambiental” teve sua primeira definição cunhada por 

Lester Brown, em 1970, que chamava a atenção para o aumento de migrantes 

decorrentes do excesso de poluentes no meio ambiente, tempestades 

intensas, enchentes, desertificação e escassez de recursos naturais. Contudo, 

o conceito só se tornou popular com a publicação do trabalho científico feito 

pelo professor Essam El-Hinnawi, em 1985, que alertava para o crescente 

número de migrações em razão de desastres ambientais (CLARO, 2011, p. 243). 

Mais tarde, em 1988, Jodi Jacobson abordou o tema em sua obra 

intitulada “Environmental Refugees: a Yardstick of Habitability”. Ambos 

concordaram e definiram “Refugiado Ambiental” como sendo:  

a pessoa ou grupo de pessoas que, em virtude de mudanças e 
catástrofes ambientais – naturais ou provocadas pelo homem, 
permanentes ou temporárias – tiveram que, forçadamente, 
abandonar seu local de origem ou residência habitual para encontrar 
refúgio e abrigo em outra região do globo (PEREIRA, 2011, p. 222).  

Ademais, no ano de 1972, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente (PNUMA) introduziu a expressão “environmental refugees” 

(refugiados ambientais), caracterizando-os como:  

pessoas que foram obrigadas a abandonar temporária ou 
definitivamente a zona onde tradicionalmente viviam, devido ao 
visível declínio do ambiente, perturbando a sua existência e/ou a 
qualidade da mesma de tal maneira que a subsistência dessas 
pessoas entrasse em perigo (PEREIRA, 2011, p. 223).  

Contudo, ressalta-se que ainda não há um consenso sobre a definição 

deste termo adotada pela ONU. Todavia, a Organização Internacional das 

Migrações (OIM) diz que refugiado ambiental são “pessoas ou grupo de 
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pessoas que, devido a alterações repentinas ou progressivas no meio 

ambiente, foram adversamente afetadas em suas vidas e, devido às condições 

que se encontram, decidem ou são obrigadas a deixar suas casas” (LOPES et 

al., 2012, p. 409).  

Ademais, muitos termos são utilizados para designar aqueles que 

abandonam seus locais de origem em razão de questões ambientais, a saber: 

“refugiados ecológicos”, “pessoa ambientalmente deslocada”, “migrantes 

ambientais”, “refugiados climáticos”, entre outros. Dessa forma, entende-se a 

importância de se distinguir tais conceitos. 

 Para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, os 

refugiados climáticos estariam inseridos dentro do grupo dos refugiados 

ambientais e correspondem aos indivíduos que migram em virtude dos efeitos 

das mudanças climáticas – como eventos extremos de enchentes, aumento do 

nível do mar, secas, etc. Já os Refugiados Ambientais, como já abordado 

anteriormente, referem-se às pessoas vítimas de qualquer catástrofe 

ambiental – não só as mudanças climáticas – como tsunamis, terremotos e 

erupções vulcânicas (ACNUR, 2013, on-line).  

Além disso, o geógrafo Willian B. Wood, do Departamento de Estado dos 

Estados Unidos da América, propôs o termo “ecomigrantes”, em seu artigo 

“Ecomigration: Linkages between Environmental Changes and Migration”, para 

opor-se ao termo “refugiados ambientais”. Entendendo-se por ecomigrantes 

“qualquer pessoa cujo motivo originário da migração é influenciado por 

fatores de ordem ambiental” (PEREIRA, 2011, p. 223).  

Para tanto, Wood justifica a utilização do termo “ecomigrantes” 

baseando-se na razão da “impropriedade jurídica do uso da expressão 

refugiado ambiental”, uma vez que o Direito Internacional dos Refugiados – 

como já mencionado – não considera refugiado aquele (s) que migram em 

virtude de questões ambientais. Quanto ao uso do prefixo “eco”, ele faz 

referência ao motivo das migrações, a questão ecológica. Entretanto, haveria 

necessidade de criação de um instrumento próprio de proteção para este 

grupo (idem ibid., p. 224) – porém, isto não será discutido neste trabalho.  
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Após longa abordagem acerca do conceito de refugiado ambiental, 

abordar-se-á no próximo tópico as causas que levam indivíduos do mundo 

todo a migrarem – interna ou externamente – de seu local de origem por causa 

de questões ambientais anômalas.  

2 As mudanças climáticas como ameaça à segurança de seres humanos  

O fenômeno de migração ambiental não é um acontecimento recente, 

apesar de ser pouco abordada. Desde os primórdios da humanidade se tem 

visto inúmeros relatos de eventos extremos da natureza que forçaram a 

migração de um elevado contingente de pessoas a buscar segurança em prol 

de sua sobrevivência (RAMOS, 2011, p. 17). 

Nesta perspectiva, nos últimos anos as mudanças climáticas vêm se 

agravando devido às ações desenfreadas e aceleradas do homem sobre a 

natureza – motivadas, principalmente, pelo alto padrão de consumo e a 

produção industrial. Com isso, verifica-se um aumento na degradação do meio 

ambiente – muitas vezes irreversível, propiciando a aceleração do 

aquecimento global e, consequentemente, o aumento dos desastres 

ambientais. 

De acordo com o relatório do “Internal Displacement Monitoring Centre” 

(IDMC) – Centro de Monitoramento de Deslocados Internos, de 2015, as 

mudanças climáticas é um dos maiores responsáveis pelos atuais fluxos 

migratórios observados, ultrapassando as guerras e os conflitos. O relatório 

mostra, ainda, que o número de deslocamentos em virtude de desastres 

ambientais mais que dobrou nos últimos 40 anos, e estima-se que os 

refugiados ambientais, atualmente, são o maior grupo de migrantes 

involuntários, superando os números dos refugiados de guerra, por exemplo 

(ONU BRASIL, 2014). 

As principais razões para a migração forçada dessas populações são a 

escassez dos recursos naturais e o aquecimento global que provoca, dentre 

outras consequências, a elevação do nível do mar, seca e as alterações da 

temperatura, que podem vir a deixar determinado local impossível de se viver.  



  Anais do II Congresso Mineiro de Direito Ambiental 
 

358 
 

Além disso, há outras razões pelos quais levam à uma migração forçada, 

como é o caso dos terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas (de origem 

natural) e de algum acidente químico (de origem humana), que venha a poluir 

rios e tornar inviável a sobrevivência naquela área (LOPES et al., 2012, p. 411).  

Apesar de todas as estimativas apresentadas – não só pelo IDMC mas 

também pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) – 

acerca das mudanças climáticas e das consequentes migrações forçadas, em 

escala global, os refugiados ambientais por não serem reconhecidos como 

“refugiados” (em seus termos convencionais) pela Convenção das Nações 

Unidas não possuem amparo legal, mostrando-se um vazio jurídico que 

precisa, urgentemente, ser tratado (ACNUR, 2013).  

3 A falta de um instrumento internacional para os refugiados ambientais e as 

consequências dessa ausência 

Além da falta de uma definição, os migrantes ambientais sofrem com a 

falta de um instrumento internacional específico destinado a eles. Ora, se 

esses indivíduos não são considerados, formalmente, refugiados, como 

gozarão da proteção advinda dos Estados? Os Estados usam como principais 

instrumentos a Convenção de Genebra de 1951, a Declaração de Cartagena, de 

1984, dentre outros, para oferecerem assistência e proteção aos refugiados 

convencionais.  

No Brasil há, inclusive, uma Lei direcionada aos refugiados 

convencionais: a Lei nº 9.474/97. Essa lei traz, além da definição clássica e 

ampliada de refugiado, uma gama de direitos e deveres destinados a essas 

pessoas. Porém, os refugiados não convencionais não se beneficiam desta lei.  

Apesar de alguns autores defenderem que não há definição ampliada e 

na Lei nº 9.474/97 uma brecha que possibilite o enquadramento dos migrantes 

ambientais (TRINDADE, 1993, p. 133), continua havendo um obstáculo, tendo em 

vista que não estaria solidificado, ficando, assim, a critério dos Estados 

entenderem ou não dessa forma; ficando os refugiados ambientais, mais uma 

vez, por carência de uma definição, a mercê dos Estados.  
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Com efeito, os documentos internacionais são eficazes na proteção aos 

refugiados, desde que os indivíduos necessitados se enquadrem nas hipóteses 

aludidas nos mesmos. Hipóteses essas que são rígidas e que não conseguem 

acompanhar a realidade. Realidade esta que causa um fluxo significativo de 

pessoas que saem de seus países por alterações climáticas intensas na 

tentativa de buscar proteção e condições de sobrevivência.  

Com isso, se os migrantes ambientais padecem de um enquadramento 

como refugiados, padecem também de proteção, visto que não há um 

instrumento que funcione como método coercitivo entre e para os Estados, 

abrindo espaço para estes manterem esses indivíduos afastados, dificultando 

suas entradas nos limites geográficos e oferecendo resistência em relação à 

tutela necessária a eles (RAIOL, 2010, p. 213). 

Além disso, têm-se no Brasil uma situação concreta e real que apresenta 

os percalços e as consequências da comunidade internacional ainda não ter 

constituído uma resolução para o problema. 

Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti sofreu um abalo sísmico de grandes 

proporções que gerou consequências catastróficas para a população do país. 

Desde então, o Brasil tem sido um dos principais destinos dos haitianos. 

Segundo dados do Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal 

(OBMIGRA, 2016), 72.406 haitianos entraram pelas fronteiras brasileiras entre 

2010 e 2015. Esses indivíduos, em um primeiro momento, quando chegam ao 

Brasil, buscam o processo de concessão de refúgio, mas na maioria das vezes 

esta tentativa é frustrada. O Comitê Nacional para Refugiados, na esmagadora 

das vezes, indefere os pedidos, tendo em vista que os haitianos não atendem 

aos critérios da Convenção de 1951 e da Lei nº 9.474/97 para serem 

considerados refugiados (FGV, 2017). 

Além de sofrerem as consequências inerentes a uma catástrofe 

ambiental da amplitude que passaram, da despedida de seu país, dos 

obstáculos na chegada ao país distinto, os refugiados têm ainda que esperar 

a solidariedade do país para o qual estão indo buscar sobrevivência, dignidade 

e melhores condições.  
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Essa situação gera para essas pessoas um sofrimento inefável. Muitas 

vezes chegam ao Brasil abalados física e psicologicamente, se tornando 

vulneráveis a várias condições. Muitas enfrentam um itinerário clandestino 

para chegada ao Brasil, sendo lesados e extorquidos de várias formas (ACP 

1.10.00.000134/2011-90, 2011). Essa entrada clandestina é consequência da 

falta de um amparo legal rígido e eficiente. Por consequência, há também a 

falta de políticas destinadas a esse grupo de pessoas. Sem condições 

favoráveis e respaldos, essas pessoas se tornam vulneráveis a várias situações 

degradantes.  

Na tentativa de solucionar o problema, o Conselho Nacional de 

Migração criou uma resolução normativa para conceder residência aos 

haitianos. Esta resolução teve como base razões humanitárias: a Resolução n° 

97 de 12/01/12 dispõe que ao nacional do Haiti poderá ser concedido um visto 

permanente, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de cinco anos. 

Para o efeito da Resolução, são consideradas razões humanitárias aquelas 

consequentes do terremoto, ficando responsável pela concessão do visto o 

Ministério das Relações Exteriores (BRASIL, 2012). Essa Resolução vem sendo 

modificada e renovada de ano em ano. Apesar de conceder uma pequena 

proteção, essas mudanças constantes causam também insegurança e 

discriminação.  

O modo que o Brasil adotou em relação aos refugiados haitianos, vem 

sendo a atitude adotada por muitos países na ausência de um instrumento 

internacional que ampare os refugiados ambientais. Muitos buscam uma base 

em instrumentos regionais, buscando fazer uma análise da situação com base 

no argumento lógico e na analogia. Existe, por exemplo, um texto regional, 

elaborado pela União Africana, que adotou uma convenção de assistência a 

pessoas deslocadas, mas este texto é regional, sendo aproveitado apenas por 

países internos do continente. Há também a iniciativa Nansen de 2015 com o 

tema de “Agenda para a proteção das pessoas deslocadas para além das 

fronteiras no contexto de catástrofes e mudanças climáticas”, que, embora 

seja de grande valia, não possui poder de vincular os países a uma obrigação 

de dar assistência aos deslocados ambientais (MIRRA, 2017). 
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Entretanto, a questão dos refugiados ambientais não poderia ser 

pensada somente em âmbitos regionais e interno dos países. É um problema 

que a comunidade internacional não pode deixar de analisar. Os países, como 

um todo, não podem fechar os olhos para a atual realidade destes grupos, que 

vêm aumentando constantemente.  

Para isso, como medida paliativa, os Estados podem se embasar, para 

conceder a proteção e assistência necessária, em instrumentos internacionais 

que não sejam sobre refugiados especificamente, mas que tornam possível o 

amparo a essas pessoas, e mais, gera uma obrigação para os Estados em não 

inadimplirem diante das necessidades destes indivíduos. Os princípios de 

Direito Internacional do meio ambiente e a teoria e aplicação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos podem servir como suporte aos Estados.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em seu preâmbulo, traz 

que os Estados devem se comprometer e cooperar em benefício da promoção 

dos direitos declarados na Carta. Direitos, estes, que são inerentes a todos os 

seres humanos sem distinção, inalienáveis e que constituem a expressão da 

justiça, da paz e da humanidade.  Nela estão elencados vários direitos para 

permitir que o ser humano viva em paz e tenha dignidade.  

Já em seu artigo terceiro, a Carta alude que todo ser humano tem direito 

à vida, à liberdade e à segurança pessoal (ONU, 1948). A partir destes três 

direitos já é possível garantir assistência aos refugiados ambientais.  

Ademais, a referida Declaração dispõe também que toda a pessoa tem 

direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família, a saúde 

e o bem-estar. Ora, uma pessoa só consegue usufruir desses direitos se estiver 

vivendo em um ambiente saudável e seguro. Um indivíduo estaria exercendo 

seu direito à vida, de forma plena, em um país devastado por uma mudança 

climática ou uma catástrofe ambiental? Estaria esse indivíduo gozando de 

segurança nacional permanecendo em um país em estado caótico? E mais, 

estaria ele gozando desses direitos chegando a um país que não o acolhe de 

forma humanitária? Estaria, sem nenhuma proteção e assistência, a dignidade 

humana dos deslocados ambientais sendo respeitada? Indubitavelmente, a 

resposta para todas essas questões é negativa. Diante disso, os Estados 
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podem se valer da Declaração dos Direitos Humanos para oferecer respaldo 

jurídico e internacional aos refugiados ambientais. Neste sentido Ramos (2011) 

expõe:  

Assim sendo, é possível afirmar que a proteção geral prevista nos 
instrumentos gerais, centrada no princípio fundamental da 
dignidade da pessoa humana, é o fundamento primeiro e a razão 
última para a proteção dos refugiados ambientais. Nesse sentido, os 
refugiados ambientais encontram-se abrangidos pelos instrumentos 
universais. Não há dúvida de que se está diante de flagrante violação 
de direitos humanos a ser combatida (2011, p. 103). 

Acrescenta ainda que: 

O reconhecimento da proteção do meio ambiente encontra-se 

intimamente ligado à proteção do ser humano. A convergência entre meio 

ambiente e direitos humanos esteve presente desde as origens da 

preocupação internacional com as questões ambientais, especialmente no 

âmbito global, materializada em inúmeros instrumentos internacionais. Assim, 

incontáveis interfaces e conexões podem ser identificadas entre os dois 

sistemas (RAMOS, 2011, p. 121). 

Ademais, há que se mencionar também sobre os princípios de Direito 

Internacional do Meio Ambiente. A Declaração das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano de Estocolmo, de 1972, traz em seu Princípio 1 que o homem 

tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições 

de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar. Esses direitos estão intimamente 

alçados aos direitos humanos (ONU, 1972): 

Desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972, emergiu e fortaleceu-se 
por toda comunidade internacional uma enraizada consciência de 
que as questões relativas à proteção da ecologia diziam respeito não 
só aos elementos componentes do meio, tomados isoladamente ou 
em conjunto, mas com particular ênfase na atuação e na finalidade 
de proteção ao próprio homem (SOARES, 2003, p. 45). 

A partir disso, é possível reconhecer que, apesar de os refugiados 

ambientais não terem um documento rígido e específico destinado a eles, a 

proteção e assistência de que eles necessitam pode ter como embasamento 

outras declarações. Declarações estas que são amplas e visam à promoção dos 
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direitos básicos de todos os seres humanos.  Existem, além dos citados, 

inúmeros outros documentos, textos e convenções que podem servir de base 

para adequar o amparo aos refugiados ambientais, como por exemplo a 

Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, que firma a universalidade 

dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

e o Pacto Internacional Econômicos, Sociais e Culturais 1966, assegurando que 

nenhuma pessoa deve ser privada de seus meios de subsistência.  

Apesar de ser verdade que estes instrumentos possibilitam a proteção 

aos refugiados ambientais, esse não deve ser o modo a ser usado em longo 

prazo. A possibilidade de a comunidade internacional usar destes 

instrumentos deve ser paliativa. Isso não a exime de analisar e abrir os olhos 

para a realidade atual, que vem causando um fluxo intenso de pessoas devido 

a mudanças climáticas. É necessário ir além e buscar um instrumento 

normativo universal e de natureza mandatória, que seja destinado a este fluxo 

de pessoas. Porém, o que se vislumbra é que não há o interesse na 

comunidade internacional em regulamentar e buscar uma solução plena e 

eficaz para a questão, principalmente pela indisposição política dos países 

onde há mais solicitações de refúgio (RAMOS, 2011, p. 125). 

Diante deste impasse entre a ausência de um instrumento normativo 

internacional destinado aos refugiados ambientais e a falta de interesse da 

comunidade internacional em resolver o problema, muitas pessoas em estado 

degradante ficam à mercê dos Estados. Portanto, cabe às nações agirem de 

forma solidária diante desta lamentável realidade, oferecendo aos refugiados 

ambientais proteção e assistência jurídica, social, econômica e humana. Afinal, 

o mundo não deveria ser visto como uma divisão de partes, e sim como um 

todo, onde habita a raça humana sem distinção.  

 Enquanto os refugiados não são reconhecidos formalmente, é preciso 

que os Estados mantenham uma responsabilidade moral e uma cooperação 

global e solidária diante dessas pessoas, tendo como razão uma ordem 

humanitária. 

Considerações finais  
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Ante o exposto, ficam provadas que as constantes alterações climáticas 

em escala global vêm causando uma alteração nas características naturais do 

meio ambiente e na sociedade, desencadeando um forte fluxo de pessoas 

interna e externamente. O número de pessoas que se deslocam, em busca de 

proteção e sobrevivência, tem aumentado cada vez mais. Surgindo, dessa 

forma, um problema a ser enfrentado pela comunidade internacional.  

Os refugiados ambientais vêm enfrentando diversos obstáculos, além 

dos inerentes ao refúgio. Eles sofrem também pela falta de uma definição legal 

e sólida no âmbito internacional e de proteção efetiva por partes dos Estados. 

O fato de não possuírem um instrumento rígido e mandatário que funcione de 

forma coercitiva entre e para os Estados, abre espaço para uma negligência e 

arbitrariedade para dos mesmos em relação a esses indivíduos.  

O que se percebe é que, apesar de o refúgio ambiental ser uma das 

realidades e um dos maiores desafios da atualidade, a comunidade 

internacional tem se mantido inerte e sem interesse de buscar uma solução 

rápida e eficaz para o problema.  

Diante deste quadro, é possível, como solução paliativa, que os Estados 

busquem embasamento em outros instrumentos internacionais para amparar 

os refugiados ambientais, se valendo, por exemplo, da Declaração de Direitos 

Humanos e de princípios internacionais, já que estes instrumentos são 

destinados a todos os seres humanos sem distinção e resguardam os direitos 

básicos para promover uma vida digna e saudável ao homem. Devendo os 

Estados, por uma questão humanitária, proteger e oferecer assistência aos 

refugiados ambientais.  

Porém, apesar de existir uma saída, esta não é, em sua totalidade, plena 

e eficaz, portanto não deve ser utilizada em longo prazo. O que se espera é 

que a comunidade internacional ceda em seus interesses econômicos e 

políticos e se retenha aos interesses humanos.  É necessário que se crie um 

instrumento normativo internacional sólido e eficiente, de forma a impor aos 

Estados o dever de proteger e dar assistência aos refugiados ambientais. Mas, 

enquanto este passo não é dado, os Estados, diante da situação dessa massa 

de pessoas, devem agir com cooperação solidária e humanitária.  
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