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1. RESUMO 

Se tratando da areia um bem da União, a presente pesquisa analisa a 

legislação que regula a atividade de extração de areia do leito dos rios, da 

possibilidade de iniciar a exploração, regulamentação, fiscalização e tributação 

incidente que norteiam essa atividade.  

Exposto na Constituição Federal, a livre iniciativa em seus artigos 1º IV, 170, 

caput, expressando o desdobramento da liberdade, uma reivindicação por melhores 

condições de vida. Contudo o principio, é considerado um fundamento da ordem 

econômica. 

A possibilidade de concessão dos recursos minerais se da através do 

licenciamento. A Agência Nacional de Mineração (ANM) regula todo o processo, 

desde a possibilidade de exploração na área, até as fiscalizações e tributações que 

são pagas a União em relação aos recursos explorados. 

Deve haver a observância do principio da prevenção, sendo um dos mais 

importantes se tratando do direito ambiental, em razão dos danos causados, em 

grande parte ser irreversíveis.  

Em razão disto a presente pesquisa trata da importância da atividade 

econômica em harmonia com o meio ambiente. Tendo como principal objetivo 

analisar as legislações competentes para o aproveitamento e equilíbrio ambiental.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente possui riquezas em recursos minerais, possibilitando a 

exploração e contribuindo com a economia do país. No que remete a areia, sua 

atividade ocorre através da extração do leito dos rios, onde é retirado o material para 

a comercialização.  

A harmonia entre as necessidades ambientais e atividades que utilizam 

recursos da natureza é imprescindível para o equilíbrio ecológico e funcionamento 

da empresa que realiza atividades que colocam em risco o meio ambiente. Por 

princípio constitucional, os recursos minerais se tratam de bens da União, previsto 

no IX, artigo 20, o que não interfere na possível concessão regularmente outorgada, 

segundo o artigo 176 da mesma lei. 

 A regulamentação dos procedimentos de concessão para extração de areia 

era atribuição do antigo DNPM (Departamento Nacional de Proteção Mineral), 
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contudo, a Lei nº 13.575/2017 criou a Agencia Nacional de Mineração (ANM), que 

possui a finalidade de promover a gestão dos recursos minerais da União, regulando 

e fiscalizando as atividades. Toda a regularização para que ocorra o aproveitamento, 

tem como objetivo preservar o equilíbrio do meio ambiente, porém utilizando os 

recursos oferecidos a favor da ascensão da economia.  

 

3. OBJETIVOS 

A finalidade da pesquisa desenvolvida é analisar a regulamentação para a 

extração de areia do leito dos rios, em meio a um preceito constitucional que 

dispõem ser da União os recursos minerais e a possível concessão do bem para 

atividade econômica.  

Levando em consideração a importância da atividade para a economia, 

observados os princípios constitucionais, como o da livre iniciativa e o da 

preservação do meio ambiente, e a necessidade de estarem em harmonia.  

 

4. METODOLOGIA  

Será utilizado o método de abordagem dedutivo para o desenvolvimento da 

temática, analisando as informações colhidas para obter a conclusão do assunto 

tratado, através de pesquisas na legislação, decisões judiciais e doutrinas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1 Observância dos princípios constitucionais  

A partir do momento que alguém inicia uma atividade econômica organizada 

com fins lucrativos, conforme o artigo 966 do Código Civil é considerado empresário, 

e toda empresa deve cumprir sua função social, gerando empregos, contribuindo 

com a economia, e observando possíveis danos que pode causar tanto para a 

sociedade quanto para o meio ambiente.  

A Constituição menciona a livre iniciativa em seus artigos 1º IV, 170, caput, 

expressando o desdobramento da liberdade, uma reivindicação por melhores 

condições de vida. Contudo o principio, é considerado um fundamento da ordem 

econômica. 1 

                                                 
1 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13º Ed. Malheiros Editores, 

2008. p. 202 
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Deve haver a observância do princípio da prevenção, sendo um dos mais 

importantes se tratando do direito ambiental, em razão dos danos causados, em 

grande parte são irreversíveis.2  

Segundo Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

O jazimento mineral, considerando-se jazida toda massa individualizada de 

substancia mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior 

da terra, não só pode como deve ser lavrado tomando-se em consideração, 

a importância dos recursos minerais, que, uma vez extraídos da natureza 

em nosso grande território, deverão atender à ordem econômica em 

proveito dos brasileiros e estrangeiros residentes no pais dentro dos 

princípios indicados no artigo 70 da Constituição Federal, fundamentados 

pelos artigos 1º e 3º da Carta Magna.3 

A harmonia entre as necessidades ambientais e atividades que utilizam 

recursos da natureza é imprescindível para o equilíbrio ecológico e funcionamento 

da empresa que realiza atividades que colocam em risco o meio ambiente.  

 

5.2  A intervenção do Estado na atividade econômica  

Por princípio constitucional, esse recurso mineral se trata de um bem da 

União, previsto no IX, artigo 20.4 Sendo propriedade distinta do solo, o que não 

interfere na possibilidade de concessão regularmente outorgada para empresas 

interessadas em realizar esse tipo de atividade econômica, conforme o artigo 176 

5da mesma lei, ficando expresso que as propriedades minerais são distintas do solo 

onde se derivam as modalidades legais para aproveitamento desses recursos.  

União é proprietária da areia, porém cabe ao concessionário, por sua 

responsabilidade, a extração desse recurso e o devido pagamento ao órgão 

responsável.  

Da colisão entre dois artigos constitucionais foram propostas as ADI nº 

3.273 e ADI nº 3.366, sendo possível uma resolução, ficando clara a possibilidade 

de concessão da União para interessados em realizar a atividade. 

O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver 
as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar 
características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes 

                                                 
2 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 15 ed. Saraiva, 2014 
p. 120. 
3 Ibid. p.700.  
4BRASIL, Constituição Federal (1988). Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 04 abr. 2018.  
5 Ibid.  

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=408614&PROCESSO=3273&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2266
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=408614&PROCESSO=3273&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2266
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=408616&PROCESSO=3366&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2266
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou 
"monopólio do bem". (...) A Constituição do Brasil enumera atividades que 
consubstanciam monopólio da União (art. 177) e os bens que são de sua 
exclusiva propriedade (art. 20). A existência ou o desenvolvimento de uma 
atividade econômica sem que a propriedade do bem empregado no 
processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo 
agente daquela atividade não ofende a Constituição. O conceito de 
atividade econômica (enquanto atividade empresarial) prescinde da 
propriedade dos bens de produção. A propriedade não consubstancia uma 
instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a 
diversos tipos de bens e conformadas segundo distintos conjuntos 
normativos – distintos regimes – aplicáveis a cada um deles. A distinção 
entre atividade e propriedade permite que o domínio do resultado da lavra 
das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
possa ser atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva 
de monopólio (art. 177 da CF/1988). A propriedade dos produtos ou 
serviços da atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do 
desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. A propriedade do 
produto da lavra das jazidas minerais atribuídas ao concessionário pelo 
preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo de 
produção capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, 
desde que exista concessão de lavra regularmente outorgada. Embora o 
art. 20, IX, da CF/1988 estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a 
propriedade do produto de sua exploração. Tanto as atividades previstas no 
art. 176 quanto as contratações de empresas estatais ou privadas, nos 
termos do disposto no § 1º do art. 177 da Constituição, seriam 
materialmente impossíveis se os concessionários e contratados, 
respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou indiretamente, do 
produto da exploração das jazidas. A EC 9/1995 permite que a União 
transfira ao seu contratado os riscos e resultados da atividade e a 
propriedade do produto da exploração de jazidas de petróleo e de gás 
natural, observadas as normais legais. Os preceitos veiculados pelos § 1º e 
§ 2º do art. 177 da Constituição do Brasil são específicos em relação ao art. 
176, de modo que as empresas estatais ou privadas a que se refere o § 1º 
não podem ser chamadas de "concessionárias". Trata-se de titulares de um 
tipo de propriedade diverso daquele do qual são titulares os concessionários 
das jazidas e recursos minerais a que respeita o art. 176 da Constituição do 
Brasil.6 

 

 

5.3 Regulamentações para concessão da licença ambiental para 

exploração de areia. Agencia Nacional de Mineração e suas atribuições 

A regulamentação dos procedimentos para concessão para extração de 

areia era atribuição do antigo DNPM (Departamento Nacional de Proteção Mineral), 

contudo, a Lei nº 13.575/2017 criou a Agencia Nacional de Mineração (ANM), 

estando expresso em seu artigo 2º que possui a finalidade de promover a gestão 

dos recursos minerais da União, regulando e fiscalizando as atividades de 

aproveitamento referentes a recursos minerais.  

                                                 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3.273 e ADI nº 3.366, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 16-
3-2005, P, DJ de 2-3-2007, disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1699 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=408614&PROCESSO=3273&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2266
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=408616&PROCESSO=3366&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2266
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A lei possui a estrutura organizacional e funcionamento da agencia, nas 

quais ficam estabelecidos os critérios para dar início à exploração da atividade 

econômica ligada a recursos minerais.  

O Código de Mineração, decreto de lei nº 227 de 1967, em seu artigo 11 

trata do direito de propriedade, trazendo os requisitos cabíveis, tendo em vista que a 

área tenha seja considerada livre, realizando os procedimentos a seguir 

mencionados.  

Para iniciar uma atividade econômica nesse ramo, inicialmente é preciso a 

pesquisa mineral, onde se executa os trabalhos necessários à definição da jazida, 

sendo avaliado se existe possibilidade de atividade econômica. O trabalho é 

realizado por geólogo ou engenheiro de minas para a elaboração desse 

requerimento de pesquisa dando início ao licenciamento ambiental.  

O licenciamento ambiental é o processo administrativo complexo que 

tramita perante a instância administrativa responsável pela gestão 

ambiental, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, e que tem como 

objetivo assegurar a qualidade de vida da população por meio de um 

controle prévio e de um continuado acompanhamento das atividades 

humanas capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente. 7 

A fase do licenciamento finda com a concessão da licença, que se trata de 

uma outorga concedida pela administração, devendo obedecer a regras expressas 

em leis ambientais. Seu conceito legal está expresso no inciso II, artigo 1º da 

Resolução n. 237/97 do CONAMA.  

 

5.4 Formas de atuação e fiscalização do Estado na extração de areia  

O órgão responsável na fiscalização da extração de areia é a Agencia 

Nacional de Mineração (ANM), sendo ela a responsável da concessão da licença ate 

a possível renovação.  

 Existe uma tributação paga a União em razão da exploração do recurso, o 

CFEM, Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Previsto na 

Constituição Federal e instituído pelas Leis nº 7.990/1990.   8 

 

6 RESULTADOS 

                                                 
7 FARIAS, Talden; COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega; MELO, Geórgia Karênia R. M. M. 
Direito Ambiental. 4 ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 127 . 
8 INSTITUTO MINERE. Disponível em: <http://www.institutominere.com.br/blog/o-que-e-cfem> 
Acesso em: 10 abr. 2018. 
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Segundo Farias, o Brasil, em sua própria história tem ligação com a busca e 

aproveitamento dos recursos minerais, que sempre contribuiu com importantes 

insumos da economia nacional, fazendo parte da ocupação territorial e da história 

nacional.9 

Toda a regularização para que ocorra o aproveitamento, tem como objetivo 

preservar o equilíbrio do meio ambiente, porém utilizando os recursos oferecidos a 

favor da ascensão da economia.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto é possível constatar que a de extração de areia do leito dos 

rios se trata de uma atividade econômica que necessita de uma observância dos 

princípios constitucionais, uma vez que se trata de exploração de recursos minerais, 

pertencentes à União, porém com a concessão possível.  

No tocante a legislação, essa atividade é regulamentada por leis especificas 

que possuem estrutura organizacional, onde delimita critérios a serem seguidos para 

a realização da atividade.  

Conclui-se que a atividade de extração de areia possui regulamentação 

jurídica onde possibilita ou não a exploração do recurso mineral, através da 

concessão. A União fica a critério da fiscalização e tributação incidente a ser paga, 

compensando financeiramente a exploração do recurso mineral.  
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