
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC
COORDENAÇÃO DE MINERAÇÃO E OBRAS CIVIS - COMOC

Jônatas S. da Trindade

 16 de maio de 2016.

Legislação e desafios no licenciamento Legislação e desafios no licenciamento 
ambiental de projetos de pesquisa mineralambiental de projetos de pesquisa mineral

VII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral



 Legislação

i. Constituição Federal de 1988

ii. Legislação Infraconstitucional

Leis, Decretos, Resoluções Conama

i. Competências Legais

 Estrutura Organizacional – Diretoria de 
Licenciamento Ambiental do Ibama

 Aspectos relacionados a mineração / pesquisa 
mineral

 Desafios no licenciamento ambiental de 
projetos de pesquisa mineral

Sumário



A Coordenação de Mineração e Obras 
Civis

   ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Coordenação de 
Mineração e Obras 

Civis (COMOC)

Coordenação de 
Mineração e Obras 

Civis (COMOC)

Coordenação de 
Portos, Aeroportos 

e Hidrovias 
(COPAH)

Coordenação de 
Portos, Aeroportos 

e Hidrovias 
(COPAH)

Coordenação 
de

Exploração 
(COEXP)

Coordenação 
de

Exploração 
(COEXP)

Coordenação de 
Hidrelétricas 

(COHID)

Coordenação de 
Hidrelétricas 

(COHID)

Coordenação de 
Energia Elétrica, 
Nuclear e Dutos 

(COEND)

Coordenação de 
Energia Elétrica, 
Nuclear e Dutos 

(COEND)

Coordenação 
de Produção

(CPROD)

Coordenação 
de Produção

(CPROD)

Coordenação de 
Transporte

(COTRA)

Coordenação de 
Transporte

(COTRA)

Núcleos de 
Licenciamento 
Ambiental nos 

Estados

Núcleos de 
Licenciamento 
Ambiental nos 

Estados

Gabinete
Assessoria 

Técnica
Administrativo

Capacitação
Jurídico

SIGA

Gabinete
Assessoria 

Técnica
Administrativo

Capacitação
Jurídico

SIGA

Coordenação de 
Compensação 

Ambiental 
(CCOMP)

Coordenação de 
Compensação 

Ambiental 
(CCOMP)

Diretoria de Licenciamento Ambiental – 
DILIC

Diretoria de Licenciamento Ambiental – 
DILIC



A Coordenação de Mineração e Obras 
Civis

Distribuição Analistas Ambientais da Comoc por meio de atuação

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Socioeconômico

A Coordenação de Mineração e Obras 

Civis
- A Coordenação de Mineração e Obras Civis foi estabelecida a partir do Decreto 

nº 6.099 de 26 de abril de 2007.

- Conta atualmente com 24 analistas ambientais, uma analista de infraestrutura, 
um coordenador (analista de infraestrutura) e uma secretária. Conduz 
aproximadamente 316 processos de licenciamento (aproximadamente 150 
processos de licenciamento de mineração). 

- Equipe técnica composta por: 4 geólogos (contando com o Coordenador); 5 
biólogos; 2 cientistas sociais; 4 engenheiros agrônomos; 4 engenheiros 
florestais; 1 engenheiro ambiental; 1 antropólogo; 2 pedagogos; 2 geógrafos; e 
1 químico. 



Constituição Federal de 1988

Art. 20. São bens da União: 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios 
arqueológicos e pré-históricos;

Art. 23, XI. Competência comum - registrar, acompanhar e 
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 
de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

Art. 176, § 1° - Pesquisa e lavra mineral – autorização e 
concessão da União – interesse nacional.  



Constituição Federal de 1988

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. 

Art. 225, IV – significativa degradação - estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

Art. 225, §2° - Aquele que explorar recursos minerais – 
obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, solução 
técnica exigida pelo órgão público.



Pesquisa

Lavra

Tratamento

Reabilitação

Desativação

Concepção desde a pesquisa



Lei Federal n° 6.938/81

Decreto nº 99.274/90

Lei  Complementar n°140/2011

Decreto 97.632/1989
  

Resolução Conama 01/1986

Resolução Conama 237/1997

- Estabelece a Política Nacional de Meio ambiente 
(PNMA);

- Regulamenta, dentre outras, a PNMA;

 - Competências legais dos entes da federação, 
cooperação entre os entes. Ex: fiscalização e 
licenciamento;

-  Obrigatoriedade de recuperar a área degradada 
pela mineração;

- Estabelece as definições, as responsabilidades, 
os critérios básicos e as diretrizes gerais para 
uso e implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental

- Dispõe sobre a revisão e complementação dos 
procedimentos e critérios utilizados para o 
licenciamento ambiental.

Legislação Ambiental - Infraconstitucional



Art. 3°  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

VIII - utilidade pública:
b) (...) mineração, exceto, neste último caso, a extração de 
areia, argila, saibro e cascalho;

IX - interesse social:
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 
saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;

LEI Nº 12.651/2012 - Código Florestal



Da Pesquisa Mineral
Art. 14 Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos 
necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação 
da exequibilidade do seu aproveitamento econômico.
§ 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes 
trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos 
pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, 
estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos 
geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e 
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens 
sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos 
testemunhos de sondagens; e ensaios de beneficiamento dos 
minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de 
concentrados de acordo com as especificações do mercado ou 
aproveitamento industrial.

Decreto-Lei 227/1967 – Código de Mineração



Regra geral:  a pesquisa mineral NÃO exige licenciamento 
ambiental, mas existem exceções:
- Pesquisa mineral com emprego de guia de utilização;
- Pesquisa mineral com significativo impacto ambiental – avaliação 
caso a caso – ex: geofísica terrestre – abertura de linhas sísmicas 
na amazônia;

MAS, depende de autorizações:
- Autorização de pesquisa outorgada pelo DNPM;
- Autorização de supressão de vegetação para: abertura de 
acessos, instalação temporária de acampanhamentos, abertura de 
trincheiras, trilhas, praças de sondagens, outros;
- Autorizações locais

Obs: O novo código florestal estabelece que a supressão vegetal é, via de regra, 
autorizada pelo órgão estadual de meio ambiente, com exceções previstas em lei.

PESQUISA MINERAL



Dispõe sobre a revisão e complementação dos 
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 
ambiental

Anexo 1 – Atividades ou empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental (associados a mineração)
 extração e tratamento de minerais
 pesquisa mineral com guia de utilização
 lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 
beneficiamento
 lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
 lavra garimpeira
 perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

Resolução Conama 237/1997



Art. 1° A realização da pesquisa mineral, quando envolver o 
emprego de guia de utilização, fica sujeita ao licenciamento 
ambiental pelo órgão competente. 

Parágrafo  único.  O  empreendedor  deverá  requerer  ao  
órgão  ambiental  competente a  licença  de  operação  para  
pesquisa mineral (LOP),  nos  casos  previstos  no caput 
deste  artigo, apresentando  o  plano  de  pesquisa mineral,  
com  a  avaliação  do  impacto  ambiental (AIA) e as medidas 
mitigadoras a serem adotadas.

Resolução Conama 09/1990*

* Perdeu o objeto em razão da publicação da Lei nº 9.314/1996.



 Importância da mineração*:

 base da sociedade industrial moderna;

 Fornece matéria-prima para todos os demais setores da 
economia;

 Desenvolvimento – local, regional, nacional – dinamização 
da economia local com atração de novas empresas, 
geração de emprego, aumento da arrecação de tributos, 
normalmente aumenta a renda per capita e IDH 
(principalmente de pequenos municípios), 

 Outras;

Mineração no Brasil - Importância

* Adaptado do Manual de Normas e procedimentos para licenciamento ambiental no Setor de 
Extração Mineral (MMA, 2001).



-  Planejamento – aproveitamento integral do jazimento; 
associação com outros estudos necessários para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa e exploração 
mineral, são empreendimentos planejados;

- Especulações de toda ordem; 

- Conflitos – uso e ocupação do solo;

- Geralmente tem forte capacidade de modificação do meio 
socieconômico a nível local ou mesmo regional;

- Transformações sociais e demanda por serviços e 
equipamentos urbanos;

- Dependência econômica, em especial, de municípios 
menores;

- Sistema de gestão ambiental – controle ambiental;

- Pode gerar passivos ambientais significativos.

Mineração no Brasil – Aspectos relevantes*

* Adaptado do Manual de Normas e procedimentos para licenciamento ambiental no Setor de 
Extração Mineral (MMA, 2001).



Aspectos relacionados a fase de pesquisa mineral:

-  Pesquisa – direta e indireta (geofísica aerosuportada);

- Direta 

 Ex: Sondagem e geofísica terrestre (sísmica): 

1- supressão de vegetação para: instalação de acampamento, praças de 
sondagem, trincheiras, abertura de clareiras lineares, topografia 
convencional;

2 – controle da poluição – necessidade de tratamento adequado de 
resíduos e efluentes (principalmente os oleosos), poeira e ruído; 

3 - relação com a comunidade;

4-  autorização para acesso a área de particulares (judicialização);

5 – outros.

Mineração no Brasil – Aspectos – Pesquisa



- Estabelecer normativos que conjuguem a legislação mineral com a 
ambiental 

Exemplo: Resolução Conama n° 237/1997 

Art. 10, § 1° No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o 
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso 
da água, emitidas pelos órgãos competentes.

- Na maioria dos empreendimentos ações relacionadas ao licenciamento 
ambiental são efetivadas de forma isolada das relacionadas ao 
planejamento e a concessão mineral o que implica em atrasos para a 
implementação de projetos -  Regulação? Nova Conama? Ou o setor 
organizar-se?

Mineração no Brasil - Desafios



Desafios:

- O ideal é associar de forma planejada e sistemática a pesquisa 
mineral com a elaboração de estudos ambientais.

Exemplo: 

Antecipar o diagnóstico ambiental de alguns componentes 
ambientais (caracterização mais geral), tais como hidrogeologia, 
levantamentos de flora e fauna locais, outros. – hoje de interesse 
individual das empresas. 

Gerar um background de aspectos físicos e ambientais das áreas.

Mineração no Brasil - Desafios



  Desafios:

- Executar de forma sistemática um Plano de Comunicação Social 
já na fase de pesquisa mineral;

- Divulgar de forma sistemática as ações desenvolvidas pelas 
empresas (transparência), com o objetivo de reduzir 
especulações;

- “Marketing” socioambiental – a experiência do setor deveria ser 
mais difundida – Ex: recuperação de áreas degradadas; inovação 
tecnológica (garantido o sigilo industrial);  

- Trabalhar/capacitar a equipe de campo para que adote cuidados 
socioambientais – relacionamento com a comunidade e educação 
ambiental (empregados).

Mineração no Brasil - Desafios



MINERAÇÃO

GESTÃO MINERAL
(DNPM)

GESTÃO AMBIENTAL
(ÓRGÃO AMBIENTAL)

Interfaces da Gestão Mineral e da Gestão Ambiental 



www.ibama.gov.br/licenciamento
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Jônatas Souza da TrindadeJônatas Souza da Trindade
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