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O trabalho apresenta uma análise da aplicação do Princípio da 

Precaução no contexto mundial dos riscos de grandes conseqüências e 

a consolidação deste princípio nos instrumentos de políticas públicas 

de meio ambiente no Brasil. Tal análise  resultou na identificação das 

exigências explícitas e implícitas da adoção do Princípio da Precaução 

no ordenamento jurídico-administrativo do meio ambiente e na 

definição de vinte e oito Critérios de Precaução, que foram aplicados 

no estudo de caso envolvendo o conjunto de indústrias químicas de alto 

potencial de perigo e riscos intrínsecos composto pela Refinaria 

Gabriel Passos - REGAP/PETROBRAS, pela Termelétrica Aureliano 

Chaves (antiga Ibiritermo), que opera a gás natural, por diversas 

bases distribuidoras de combustíveis líquidos e de gás liquefeito de 

petróleo e pelos diversos dutos de distribuição de gás natural, 

implantados em áreas dos municípios de Betim e Ibirité, ambos na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A análise demonstrou a 

consideração das premissas do Princípio da Precaução no 

estabelecimento das políticas públicas de meio ambiente no Brasil, 

especialmente retratadas no licenciamento ambiental de indústrias 

químicas de risco. Constatou-se que a maior parte dos processos de 

licenciamento ambiental das empresas investigadas apresenta nível de 

aplicação do Princípio da Precaução entre Satisfatório (35%) e 

Regular (35%), totalizando 70% dos empreendimentos analisados. 

Para 18% o nível foi considerado Insuficiente e  para apenas 12% dos 

empreendimentos o nível de aplicação do Princípio da Precaução foi 

Desejável. 
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1. Introdução 

A sociedade moderna, baseada na utilização intensiva de recursos naturais e na produção de 
grandes volumes de novos materiais, substâncias químicas e resíduos perigosos vive 
submetida aos riscos à segurança individual, social e ambiental, dos quais decorrem situações 
crônicas danosas ou ainda acidentes tecnológicos ampliados com danos críticos, às vezes,  
irreparáveis. 

A idéia de um “mundo de riscos de grandes conseqüências” foi proposta em 1992 pelo 
sociólogo alemão Ulrich Beck (BECK, 1998), que demonstrou a existência de uma correlação 
robusta entre o desenvolvimento industrial acelerado e a ampliação dos riscos e, desde então, 
os riscos passaram a serem progressivamente considerados nos projetos das grandes 
instalações industriais e também a serem incorporados nas políticas públicas de meio 
ambiente, principalmente nos países desenvolvidos. 

Neste contexto, o Princípio da Precaução assume um papel destacado, uma vez que sua 
aplicação permite afastar tanto o perigo de dano ambiental em situações de incerteza quanto 
os efeitos provocados por uma atividade, através de uma atuação preventiva e não mais 
reparadora (ATTANÁSIO & ATTANASIO, 2006). O Princípio da Precaução é a garantia 
contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, ainda não 
podem ser identificados. Ele afirma que a ausência da certeza científica formal sobre a 
existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas 
que possam prevenir este dano.  

O Princípio da Precaução é um valioso suporte jurídico aos instrumentos de gestão ambiental, 
na medida em que possibilita, através de critérios estabelecidos pelo Poder Público, analisar a 
viabilidade ambiental de um empreendimento ou atividade, ponderando-se os riscos que serão 
tolerados, e foi desenvolvido como uma regra geral para ser empregada em políticas públicas 
nas situações onde há ameaças sérias ou irreversíveis à saúde humana e ao meio ambiente. 

A aplicação do Princípio da Precaução destaca a importância da informação confiável e 
compartilhada com participação das partes interessadas na tomada de decisão, especialmente 
no contexto da complexidade dos casos, da ignorância sobre os assuntos e da necessidade de 
uma aprendizagem coletiva. 

Mirra (2001) destaca que é importante compreender que a adoção do Princípio da Precaução 
significou a consagração definitiva de um novo enfoque baseado na prudência e na vigilância 

no trato das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, em detrimento do 
enfoque da tolerância a essas atividades.  

Este trabalho desenvolveu-se a partir da seguinte indagação: – “As premissas do Princípio da 

Precaução foram consideradas nas políticas de meio ambiente no Brasil?”, e considerou-se 
que a resposta a essa indagação deveria fundamentar-se nas premissas do Princípio da 
Precaução e no ordenamento jurídico-administrativo da política ambiental brasileira, cujas 
particularidades passaram a ser analisadas de modo a identificar os pontos de convergência 
entre um e outro instrumento. Além disso, propôs-se que o licenciamento ambiental seria o 
ponto central da questão, em vista do seu importante papel na consolidação das políticas 
ambientais no Brasil. 
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Nessa perspectiva, a análise desenvolvida adquiriu um caráter inédito, ao avaliar os 
instrumentos jurídico-administrativos que embasam a Política Nacional do Meio Ambiente à 
luz do Princípio da Precaução, resgatando a importância da Avaliação de Impacto Ambiental 
e do Estudo de Impacto Ambiental, tão valorizados na sua concepção, e tão importantes para 
o desenvolvimento do processo de licenciamento ambiental. 

No âmbito das políticas públicas, o Princípio da Precaução é invocado em situações onde há 
ameaças sérias ou irreversíveis à saúde humana e ao meio ambiente, onde há forte prova de 
perigo e, portanto, há necessidade de se reduzir o potencial dos riscos. A precaução assume 
um papel de destaque no processo de licenciamento ambiental, uma vez que tem por objetivo 
reduzir o perigo de dano situações de incerteza em relação aos efeitos provocados pela 
implantação e pela operação de instalações industriais e atividades perigosas e arriscadas 
sobre a saúde humana e o meio ambiente, o que é, na verdade, o objetivo fim da Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

No Brasil, o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente decorreu da publicação 
da Lei Federal n.º 6938, de 31 de agosto de 1981 que, além de determinar a inclusão da 
componente ambiental no planejamento e gestão de políticas públicas, pode ser considerada 
também, indutora da base sobre o meio ambiente que foi incluída na Constituição da 
República promulgada em 5 de outubro de 1988, constante no artigo 225, Capítulo VI – Do 
Meio Ambiente, Título VIII – Da Ordem Social, o qual consolidou o arcabouço legal para um 
ordenamento jurídico sobre as questões ambientais no País. 

A Política Nacional de Meio Ambiente estabeleceu instrumentos destinados a harmonizar o 
desenvolvimento socioeconômico com a conservação e a preservação da natureza, dos quais 
destaca-se a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, um conjunto de procedimentos 
marcadamente preventivos para subsidiar o processo de licenciamento ambiental e o estudo 
da viabilidade ambiental do empreendimento – e que é materializada no processo de 
licenciamento prévio, com a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA. 

O Licenciamento Ambiental tornou-se o procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades consumidoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. A função do processo de licenciamento ambiental refere-se à necessidade de 
assegurar o máximo possível que a atividade econômica possa realizar-se com todos os 
benefícios que proporciona ao desenvolvimento, sem prejudicar a capacidade do meio 
ambiente de atender às necessidades atuais e das gerações futuras, o que o coloca, também, a 
serviço do princípio do desenvolvimento sustentável.  

A finalidade precípua deste trabalho consistiu em analisar a aplicabilidade do Princípio da 
Precaução na política ambiental brasileira, especialmente nos processos de licenciamento 
ambiental, considerando os instrumentos normativos federais, e em aplicar os resultados 
encontrados no processo de licenciamento ambiental de indústrias químicas de elevado 
potencial de risco – refino de petróleo e distribuição de derivados, e distribuição de gás 
natural – que formam o “Pólo de Combustíveis” da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
–, a partir de uma visão ampliada da região onde estão instaladas as indústrias consideradas.  

2. Análise dos instrumentos da política ambiental brasileira 
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A análise desenvolvida tomou como referência os resultados obtidos nas pesquisas realizadas 
e nas bases conceituais e diretrizes dos instrumentos de política ambiental brasileira 
selecionados – a Avaliação de Impacto Ambiental e o Licenciamento Ambiental –, e dos 
estudos ambientais referentes a esses dois instrumentos – o Estudo de Impacto Ambiental, o 

Estudo de Análise de Riscos, o Estudo de Avaliação de Riscos, o Relatório de Controle 

Ambiental e o Plano de Controle Ambiental –, tendo como contorno o Princípio da Precaução, 
e se particularizou no estudo de caso relacionado às atividades de alto potencial de perigo e 
risco: a indústria de refino de petróleo e distribuição de derivados e de gás natural. 

Inicialmente, avaliou-se em que grau, como e quando o Princípio de Precaução foi 
considerado nos dois instrumentos da política ambiental selecionados e nos estudos 
ambientais apontados. Para isso, propôs-se a identificação de “Critérios de Precaução” – 
termo proposto por Pedersoli (2007) para identificar as exigências implícitas e explícitas de 
adoção do Princípio da Precaução contidas no ordenamento jurídico-administrativo da política 
ambiental brasileira – na legislação infraconstitucional pertinente, na Política Nacional do Meio 
Ambiente, na própria Constituição da República, nas normas e procedimentos administrativos 
correlatos, nos instrumentos de gestão e nos termos de referência dos estudos ambientais 
considerados.  

A identificação dos “Critérios de Precaução” partiu da consideração de Machado (2001) de 
que “no mundo da precaução há dupla fonte de incertezas: o perigo, ele mesmo considerado 

e a ausência de conhecimento científico sobre o perigo (...) e a precaução visa gerir a espera 

da informação”. Diversos autores destacaram as premissas que caracterizam a precaução em 
si (GOLDIN, 2006; MILARÉ, 2005; ANTUNES, 1998; KISS,1989), as quais estão 
apresentadas a seguir: a precaução diante das incertezas científicas; a exploração de 
alternativas e ações potencialmente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente; a 
transferência do ônus da prova aos proponentes de uma atividade e não às vítimas ou vítimas 
em potencial daquela atividade; o uso de processos democráticos na adesão e na observação 
do Princípio da Precaução, inclusive o direito público ao consentimento informado; a falta de 
provas científicas não deve ser utilizada como razão para o adiamento de medidas a serem 
adotadas para evitar a degradação ambiental e a proteção da saúde humana e dos 
ecossistemas; as ações preventivas devem antecipar-se às causas da degradação ambiental; a 
prevenção de uma suspeição de perigo ou a garantia de uma suficiente margem de segurança 
da linha do perigo; a busca do afastamento do perigo, no tempo e no espaço; a busca da 
proteção contra o próprio risco; a busca da proteção na análise do potencial danoso oriundo de 
um conjunto de atividades; a formação de políticas públicas ambientais com a exigência de 
utilização da melhor tecnologia disponível; a exigência que as decisões sobre os processos 
industriais e as substâncias químicas perigosas ocorram quando uma tecnologia ainda se 
encontra sendo testada e não quando a tecnologia já está implantada e empregada em larga 
escala; o reconhecimento e a exposição das incertezas sobre os efeitos danosos devidos às 
substâncias químicas e aos processos tecnológicos industriais sobre as pessoas e o meio 
ambiente, em momento adequado, ou seja, antes que as pessoas e o próprio meio ambiente 
sejam expostos aos riscos. 

Ao conjunto citado foram incluídas as seguintes características do Princípio da Precaução 

(MILARÉ, 2005): a incerteza do dano ambiental; a tipologia do risco ou da ameaça; a 
obrigatoriedade do controle do risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; o 
custo das medidas de prevenção; a implementação imediata das medidas de prevenção (in 

dubio pro salute et pro natura); a obediência aos princípios constitucionais da administração 
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pública brasileira; a inversão do ônus da prova; a durabilidade da sadia qualidade de vida 
humana e da continuidade da natureza terrena, em relação às gerações presentes e em relação 
ao direito ao meio ambiente das gerações futuras. 

Também foram destacados, dentre os instrumentos de gestão ambiental estabelecidos na 
política ambiental brasileira, aqueles de interesse ao desenvolvimento da análise pretendida, 
os quais estão apresentados no Quadro 1. 

 

 

  

 
Ordenamento jurídico-administrativo 

 

 
Instrumentos de gestão ambiental 

 
Constituição da República Das Garantias Constitucionais 

Lei Federal nº 6938/81 
Avaliação de Impacto Ambiental 
Licenciamento Ambiental 

Lei Federal nº 9605/98 Crimes ambientais 

Resolução CONAMA nº 01/86 
Avaliação de Impacto Ambiental 
Estudo de Impacto Ambiental 

Resolução CONAMA nº 237/97 

Licenciamento Ambiental 
Relatório de Controle Ambiental 
Plano de Controle Ambiental 
Estudo de Análise de Risco 
Estudo de Avaliação de Risco 
Programa de Gerenciamento de Risco 

Quadro 1 – Instrumentos estabelecidos no ordenamento jurídico-administrativo da política ambiental brasileira 

Com base no conjunto de instrumentos selecionados, foram identificadas as “exigências 

explícitas e implícitas de adoção do Princípio da Precaução” e propostos vinte e oito 
Critérios de Precaução, que foram agrupados de acordo com o ordenamento jurídico-
administrativo brasileiro e numerados de (1) a (28), conforme detalhado no Quadro 2. 

 

 
Instrumentos de política ambiental 

 

 
Critérios de Precaução 

Garantias Constitucionais 

(1)    garantia ao cidadão de um meio ambiente saudável 
(2) garantia à proteção ecológica e contra a poluição e a 
        degradação ambiental 
(3)   direito à informação sobre impactos e riscos ambientais 

Crimes ambientais (4)   adoção de medidas de precaução contra danos ambientais 

Avaliação de Impacto Ambiental 

(5) garantia  ao  estabelecimento de critérios e de padrões de  
qualidade ambiental 

(6)   garantia à preservação e à restauração dos recursos ambientais 
(7)   adoção de alternativas tecnológicas e de localização 
(8)   identificação de impactos e riscos ambientais 
(9)   adoção de medidas mitigadoras 
(10) garantia da informação sobre impactos e riscos ambientais 

Licenciamento Ambiental 

(11)  garantia do prévio licenciamento ambiental 
(12)  garantia de prévio estudo de impacto ambiental 
(13)  garantia de controle ambiental com as três fases do processo de 
         licenciamento ambiental 

Estudo de Impacto Ambiental 
(14)  identificação de impactos e riscos ambientais 
(15)  garantia da publicidade do RIMA (Audiências Públicas) 
(16)  adoção de medidas mitigadoras 

Relatório de Controle Ambiental 
(17)  identificação de impactos e riscos ambientais 
(18)  identificação da tecnologia e da localização 

Plano de Controle Ambiental (19)  adoção de medidas mitigadoras da poluição 
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(20)  adoção de programa de monitoramento ambiental 

Estudo de Análise de Risco 

(21)  identificação dos perigos 
(22)  identificação dos riscos agudos 
(23)  estimativa da probabilidade de ocorrência de acidentes 
         tecnológicos ambientais 

Estudo de Avaliação de Risco 
(24)  identificação dos perigos 
(25)  identificação dos riscos crônicos 
(26)  estimativa da probabilidade de ocorrência de danos à saúde humana 

Programa de Gerenciamento de Risco 
(27)  adoção de medidas mitigadoras do risco 
(28)  adoção de medidas de gerenciamento do risco 

Quadro 2 –  Critérios da Precaução identificados nos instrumentos de gestão da política ambiental brasileira 

Tais constatações legais demonstram a presença da precaução, afirmada pelo artigo 225 da 
Constituição da República e outras normas, tal como a Lei nº 6938/81 que trata da Política 
Nacional do Meio Ambiente, e evidencia que a ação de precaução depende da extensão da 
aplicação das leis e dos instrumentos normativos decorrentes no processo de licenciamento 
ambiental. 

3. O estudo de caso 

Após a identificação dos Critérios de Precaução, realizou–se um estudo de caso envolvendo o 
conjunto de indústrias químicas de alto potencial de perigo e riscos intrínsecos instaladas na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte composto pela Refinaria Gabriel Passos – 
REGAP/PETROBRAS, pela Termelétrica Aureliano Chaves (antiga Ibiritermo), que opera a 
gás natural, por diversas bases distribuidoras de combustíveis líquidos, bases distribuidoras de 
gás liquefeito de petróleo e pelos diversos dutos de distribuição de gás natural, originados a 
partir do city gate – denominação do local onde é realizada a entrega de gás natural e outros 
combustíveis para distribuição – instalados na região. A Figura 1 apresenta uma vista geral da 
região onde se encontra implantado o “Pólo de Combustíveis” da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 

 

 

Figura 1 – Vista da região da Refinaria Gabriel Passos/ Petrobrás – Região Metropolitana de Belo Horizonte 
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Considerando que a base legal e regulatória das políticas de meio ambiente do Estado de 
Minas Gerais repetem o disposto no nível Federal, foi possível desenvolver o estudo de caso 
tomando-se como referência os processos de licenciamento ambiental junto ao Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM, órgão deliberativo e normativo do Sistema 
Estadual de Meio de Ambiente de Minas Gerais, com o objetivo de identificar nos 
procedimentos adotados e nos estudos ambientais realizados quais, dentre os Critérios de 
Precaução propostos, foram considerados. 

Verificou-se que, tanto a aplicabilidade da Avaliação de Impacto Ambiental, como a gama de 
estudos ambientais realizados para subsidiar o processo de licenciamento ambiental variou 
para cada uma das indústrias, o que decorre das orientações do próprio órgão ambiental nesse 
sentido, e que esta postura se refletiu nos resultados deste trabalho.   

Ressalta-se que os Critérios de Precaução relativos às garantias Constitucionais e aos Crimes 
Ambientais, que correspondem aos números (1), (2), (3) e (4) da listagem apresentada no 
Quadro 2 são critérios relacionados aos princípios gerais do ordenamento jurídico-
administrativo, e, por este motivo, não foram contabilizados. 

Para permitir a comparação da aplicação do Princípio da Precaução nos processos de 
licenciamento ambiental, tomando-se como referência os Critérios de Precaução 
estabelecidos, foi atribuído, a cada um deles o valor 1 (um) e, em seguida, totalizados os 
pontos obtidos por cada uma das indústrias, o que permitiu agrupá-las em classes de 

precaução, como proposto por Pedersoli (2007), de acordo com o nível de aplicação do 
Princípio da Precaução.  

A Classe A corresponde ao melhor nível de aplicação do Princípio da Precaução, a Classe B, 
ao nível satisfatório, a Classe C ao nível regular, e a Classe D ao nível insuficiente. Cada uma 
delas corresponde a uma faixa de pontuação: (a) Classe A: 18 ≥  total de pontos; (b) Classe B: 
12 ≥ total de pontos < 18; (c) Classe C: 6 ≥ total de pontos < 12; (d) Classe D: total de pontos < 6. 

Os resultados encontrados estão compilados no Quadro 3, onde se pode observar que a maior 
parte dos processos de licenciamento ambiental apresenta nível de aplicação do Princípio da 
Precaução entre Satisfatório (35%) e Regular (35%), totalizando 70% dos empreendimentos 
analisados. Para 18% o nível foi considerado Insuficiente e para apenas 12% dos 
empreendimentos o nível de aplicação do Princípio da Precaução foi Desejável. 

 

Empreendimento Critérios de Precaução Pontuação Classe 
Nível de Aplicação 

 do Princípio da 
Precaução 

REGAP (13); (17), (18); (19), (20); (21), (22); (23); (27), 
(28); (24), (25). 

12 B Satisfatório 

IBIRITERMO (5), (6), (7),  (8),  (9), (10); (11), (12), (13); (14); 
(15), (16); (19), (20); (21), (22), (23); (27), (28). 

19 A Desejável 

SHELL (13); (17), (18); (19), (20). 5 D Insuficiente 

EXXEL (11), (12), (13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), 
(23); (27), (28). 

12 B Satisfatório 

SP GÁS (13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 
(28). 

10 C Regular 

NACIONAL GÁS (13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 
(28). 

10 C Regular 

ESSO (13); (17), (18); (19), (20). 5 D Insuficiente 

SHV GÁS 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
10 C Regular 
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ULTRAGAZ 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
12 B Satisfatório 

ALE 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
12 B Satisfatório 

CIA IPIRANGA 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
10 C Regular 

IPIRANGA – POOL DO 

IMBIRUÇU 

(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
10 C Regular 

FIC 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
12 B Satisfatório 

PETROBRAS – LIQUIGÁS 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
12 B Satisfatório 

BETINGÁS 
(13); (17), (18); (19), (20); (21), (22), (23); (27), 

(28). 
10 C Regular 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 
(13); (17), (18); (19), (20). 5 D Insuficiente 

GASMIG 
(5), (6), (7),  (8),  (9), (10); (11), (12), (13); (14); 

(15), (16); (19), (20); (21), (22), (23); (27), (28). 
19 A Desejável 

     
Quadro 3– Resultados gerais da aplicação do Princípio da Precaução no processo de licenciamento 

ambiental das indústrias do Pólo de Combustíveis da RMBH 

O conjunto de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e de Estudos Ambientais 
contemplados nos procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental de Minas Gerais para os 
processos de licenciamento e quais os instrumentos da política ambiental foram considerados 
em cada dessas situações também foram analisados e o resultado está registrado no Quadro 4. 

 

Procedimento 

Instrumentos da PNMA Estudos Ambientais 

Licenciamento 

Ambiental 

Avaliação 
de Impacto 
Ambiental 

Estudo de 
Impacto 

Ambiental 

Relatório 
de Controle 
Ambiental 

Programa 
de Controle 
Ambiental 

Estudo  
de Análise 

Risco 

Programa de 
Gerenciamento 

Risco 

Estudo de 
Avaliação 

Risco 

1ª X - - X X - - - 
2ª X - - X X X X  
3ª X - - X X X X X 
4ª X X X - X - - - 

5ª X X X - X X X - 
6ª X X X - X X X X 

Quadro 4– Procedimentos adotados no licenciamento ambiental em Minas Gerais 

Em seguida, foram contabilizados os instrumentos da política ambiental contemplados nos 
processos de licenciamento ambiental das indústrias em pauta, bem como os estudos 
ambientais realizados. O resultado está apresentado no Quadro 5. 

 

Situação Pontuação 

Instrumentos da PNMA Estudos Ambientais 

Licenciamento 
Ambiental 

Avaliação 

de Impacto 
Ambiental 

Estudo de 

Impacto 
Ambiental 

Relatório 

de Controle 
Ambiental 

Programa 

de Controle 
Ambiental 

Estudo de 

Análise 
Risco 

Programa de 

Gerenciamento 
Risco 

Estudo de 

Avaliação 
Risco 

1ª 7 3 - - 2 2 - - - 

2ª 12 3 - - 2 2 3 2 - 

3ª 15 3 - - 2 2 3 2 3 

4ª 14 3 6 3 - 2 - - - 

5ª 19 3 6 3 - 2 3 2 - 
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6ª 22 3 6 3 - 2 3 2 3 

 
Quadro 5 –  Análise dos procedimentos de licenciamento ambiental em Minas Gerais,  de acordo com os 

Critérios de Precaução propostos 

Os resultados encontrados retratam a seguinte situação: (a) todos os empreendimentos foram 
submetidos ao processo de licenciamento ambiental, como esperado, e todos eles, realizaram 
algum tipo de estudo ambiental para subsidiar a análise do pedido de concessão de licença 
ambiental; (b) não há um procedimento padronizado no órgão ambiental, pois mesmo se 
tratando de empreendimentos semelhantes, os estudos ambientais solicitados são diferentes: 
somente a Termelétrica Aureliano Chaves (antiga Ibiritermo) e a Gasmig realizaram Estudo 
de Impacto Ambiental na etapa de Licença Prévia, embora diversas bases distribuidoras de 
combustíveis líquidos e de GLP tenham sido instaladas após 1986 – EXXEL, FIC, ALE, 
Petrobrás Liquigas e Ultragaz; (c) é surpreendente o fato constatado da Refinaria Gabriel 
Passos não ter sido submetida ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental, e, portanto, 
não tenha realizado Estudo de Impacto Ambiental, quando instalou a Unidade de 
Coqueamento Retardado e a Unidade de Hidrotratamento de Diesel e nem mesmo quando 
suas Unidades de Craqueamento Catalítico passaram por processo de ampliação; (d) a maioria 
das empresas elaborou Estudo de Análise de Risco e apresentou ao órgão ambiental o 
respectivo Programa de Gerenciamento de Risco. É notável o fato de que empreendimentos 
de grande porte e com potencial risco de acidente ampliado – terminologia mais apropriada 
para os chamados acidentes maiores,  que são eventos subtâneos, envolvendo explosão, 
incêndio, emissão de uma ou mais substâncias químicas perigosas, conduzindo sérios danos à 
saúde física e mental das pessoas e ao meio ambiente, imediatos ou ao longo do tempo, 
internamente e externamente à sua fonte de origem –, tais como a Shell, a Esso e a Petrobrás 
Distribuidora não terem desenvolvido Estudos de Análise de Risco. No processo de 
licenciamento ambiental desses empreendimentos foram apresentados somente o Relatório de 
Controle Ambiental e os respectivos Planos de Controle Ambiental; (e) a REGAP apresentou 
ao órgão ambiental um documento intitulado “Estudo da Avaliação de Risco Sócio-ambiental 
da Refinaria Gabriel Passos – REGAP” (COPAM, 2004) no qual ela pretendeu apresentar o 
resultado do Estudo de Avaliação de Risco para a malha hídrica da região da Refinaria, mas 
que não atingiu seus objetivos, uma vez que a identificação dos perigos e a caracterização dos 
riscos não foram contempladas. O órgão ambiental não solicitou a elaboração desse tipo de 
estudo para nenhuma outra indústria. 

Os riscos são intrínsecos à atividade de refino de petróleo, permeiam toda a cadeia produtiva, 
desde a exploração do petróleo e seu transporte até a refinaria, seu processamento e 
distribuição, transporte e uso dos derivados, pois os produtos químicos envolvidos apresentam 
periculosidade intrínseca aos materiais altamente inflamáveis e tóxicos, como são o próprio 
petróleo e seus derivados e também o gás natural.  

A caracterização dos riscos decorrentes do refino de petróleo, transporte e distribuição de 
derivados petrolíferos e transporte e distribuição de gás natural através de dutos foi importante 
para demonstrar que essas atividades são inerentemente perigosas e que há incertezas quanto 
aos riscos delas decorrentes, levando à conclusão de que o Princípio da Precaução deve ser 
considerado na análise da viabilidade ambiental dessas indústrias. 

Os riscos agudos decorrem do processamento de grandes volumes de petróleo e de gás natural 
e da manipulação, armazenagem e transporte de grandes quantidades de derivados de petróleo 
– gasolina, óleo diesel, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, além dos volumes 
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expressivos de álcool carburante, que é destinado – misturado à gasolina ou puro – à frota de 
automóveis. O transporte de produtos e materiais perigosos nas áreas industriais e vias 
vicinais também caracterizam o risco agudo (FREITAS, 1996). 

Os riscos crônicos decorrem da emissão de poluentes atmosféricos, de efluentes líquidos e da 
geração de resíduos, os quais caracterizam o potencial poluidor e degradador dessas 
atividades, destacando-se a emissão de compostos orgânicos voláteis, em amplo espectro de 
substâncias, algumas, inclusive reconhecidamente carcinogênicas, como o benzeno, 
hidrocarbonetos poliaromáticos, dioxinas e furanos, e a emissão dos óxidos de nitrogênio que, 
juntamente com os hidrocarbonetos voláteis são os precursores do ozônio troposférico, um 
poluente secundário altamente prejudicial à saúde humana, aos sistemas ecológicos e aos bens 
patrimoniais, e que se constitui, atualmente, no maior problema de poluição do ar nos grandes 
centros urbanos, como é o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte (SANTI, ROSA 
& CREMASCO, 2005). 

Mesmo sendo possível inferir sobre os diversos tipos de riscos associados às atividades em 
questão, e sabendo-se que há possibilidade de ocorrer um resultado negativo, o que remete ao 
Princípio da Precaução é a incerteza sobre o aparecimento, a duração e a magnitude desse 
resultado negativo, ou seja, não é possível saber quanto, em que extensão e em que magnitude 
o dano ocorrerá, como discutido por Wynter (1997). Os cenários de riscos são constituídos 
pelas características das atividades desenvolvidas pelas indústrias e pelas condições do 
entorno dos empreendimentos, que no estudo de caso, se misturam e se confundem com as 
áreas ocupadas por assentamentos urbanos no entorno refinaria, das distribuidoras de 
derivados, dos dutos e da termelétrica. 

Os resultados dos Estudos de Análise de Risco realizados evidenciaram o risco potencial de 
ocorrência de eventos acidentais indesejados, que podem envolver a população externa às 
instalações industriais, além dos próprios trabalhadores, causando intoxicações, lesões e 
mortes (SANTI, ROSA & CREMASCO, 2005; WYNTER, 1997), e a vulnerabilidade da 
população urbana às conseqüências dos acidentes ampliados, dotando a região de uma 
dinâmica própria de relações que se estabelecem aí. A maior contribuição aos cenários 
acidentais provém das atividades da Refinaria Gabriel Passos, mas a operação das outras 
instalações industriais também impõe riscos à região, o que agrava ainda mais a situação 
exposta. 

A análise dos riscos crônicos referentes à poluição que é emitida continuadamente para o 
meio ambiente mostra que, devido à topografia da região e à direção predominante dos 
ventos, a população dos bairros Petrovale, Ouro Negro, Jardim Montreal, Cascata e Petrolina, 
nos municípios de Betim e Ibirité estão mais suscetíveis aos efeitos da poluição do ar. As 
populações da região do Imbiruçu, em Betim, também estão sujeitas à exposição aos gases e 
vapores emanados dos tanques de armazenamento de combustíveis, das operações de 
carregamento de caminhões e vagões-tanque e das emissões do tráfego intenso da região. A 
exposição à poluição hídrica é mais evidente na região da Represa de Ibirité, onde a 
população desenvolve atividades de recreação, pela contaminação dos córregos e ribeirões, 
causada pelo esgotamento sanitário in natura e pelos efluentes industriais (SANTI, ROSA, 
ZANUTE & CUNHA, 2003).  

As atividades desenvolvidas na região e suas inter-relações com o ambiente urbano são de 
grande complexidade analítica e apresentam vários níveis de incerteza no tocante aos riscos 
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potenciais, processando substâncias de elevada toxicidade, com potencial direto ou indireto de 
agravo à saúde humana, e de elevada periculosidade características da indústria do petróleo.  

A partir de tal análise, ficou demonstrada a vulnerabilidade da população dos assentamentos 
urbanos da região de estudo, podendo-se inferir também que há perigo e riscos intrínsecos às 
atividades que são aí desenvolvidas, e há incertezas sobre os riscos atuais e futuros, o que 
remete à importância de se considerar as premissas do Princípio da Precaução nos processos 
de tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental desses empreendimentos. 

4. Conclusões 

A análise realizada neste trabalho demonstra a consideração das premissas do Princípio da 
Precaução no estabelecimento das políticas públicas de meio ambiente no Brasil 
especialmente retratadas no licenciamento ambiental de indústrias químicas de risco.  

O Estado e seu aparelho administrativo têm um papel chave no processo regulatório, 
preventivo e precaucional dos riscos tecnológicos, que eles cumprem ao considerar o 
Princípio da Precaução no ordenamento jurídico-administrativo que rege os instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente. 

No Brasil, há uma relação direta entre as políticas de meio ambiente e o Princípio da 
Precaução e uma clara ligação entre o Princípio da Precaução com a Avaliação de Impacto 
Ambiental e com os objetivos do Licenciamento Ambiental. 

Considerando que as políticas públicas ambientais na esfera estadual devem seguir o 
estabelecido no nível federal, as conclusões destacadas para o nível Federal se aplicam ao 
Estado de Minas Gerais, onde a aplicação do Princípio da Precaução consolida-se nos estudos 
ambientais elaborados.  

Em Minas Gerais ficou demonstrado que a extensão da aplicação dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente e dos estudos ambientais pertinentes ao processo de 
licenciamento ambiental é desigual, mesmo para indústrias da mesma tipologia, como no caso 
das bases distribuidoras de combustível e das bases de GLP, ou seja, há níveis de exigência 
diferentes para empreendimentos semelhantes, o que prejudica as possibilidades da garantia 
do ambiente saudável aos seus cidadãos, um dever do Poder Público por meio de suas ações. 

A má condução do processo de licenciamento ambiental significa a normalização do anormal, 
portanto, a oficialização do perigo e a exposição de pessoas aos riscos e aos danos deles 
decorrentes, permitindo questionar se tal postura é involuntária ou intencional. No processo 
de licenciamento não são discutidas, de forma explícita, as incertezas e a ausência de 
conhecimento. O processo é conduzido com base no que se conhece, no que é previsto e pode 
ser prognosticado, quantificado e qualificado, tomando-se como base parâmetros de 
referência, que ainda são insuficientes para representar a complexidade do sistema ambiental, 
pois mesmo que a aplicação do Princípio da Precaução esteja refletida nos instrumentos 
regulatórios e nos estudos ambientais, isso não garante que as duas condições de existência da 
precaução sejam consideradas de fato: a existência do perigo e as incertezas sobre o perigo e 
o risco. 

Concluiu-se, também, que o Princípio da Precaução tem como característica requerer que as 
decisões sobre os processos industriais e as atividades de risco sejam tomadas ainda na fase de 
planejamento, antes de sua implantação, de modo a identificar os perigos e avaliar se os riscos 
inerentes ao seu desenvolvimento são aceitáveis, ou se há medidas para a redução dos riscos 
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em níveis que garantam a qualidade de vida da população envolvida e a preservação 
ambiental como forma de garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado 
atual do conhecimento, não podem ainda ser identificados, ou sobre os quais há incertezas, 
levando sempre à decisão a favor da segurança do ser humano. 
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