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Em um país de tanta desigualdade social e tanta degradação
ambiental, dedicamos este livro ao desejo de mudança que
é semente da reconstrução de um Brasil mais justo social e
ambientalmente.

“Tanto a economia global de nossos dias como a ordem jurídica
nela inscrita são manifestamente insustentáveis, e uma nova
ordem ecojurídica – baseada na cultura ecológica e jurídica,
no justo compartilhamento dos bens e recursos comuns, no
engajamento cívico e na participação – faz-se crucialmente
necessária neste momento” (Fritjof Capra e Ugo Mattei).

APRE S ENTA Ç ÃO
O convite feito pelos integrantes do Projeto Conflitos socioambientais na Zona Costeira
do RN a uma articulação da sociedade civil organizada - Rede Manguemar/RN - para
apresentar esta obra já dá o mote da proposta arrojada, desafiadora e qualificada que
os seus doze capítulos trazem para seus leitores(as).
Uma obra arrojada pela aproximação e diálogo contínuo com os integrantes da Rede
MangueMar/RN, um público plural com narrativas de desejos e vivências no/do litoral,
em sua grande maioria invisibilizados nas políticas públicas sociais e ambientais, fora dos
mapas institucionalizados que planejam e ordenam nossos territórios de vida e trabalho
na zona costeira e marinha. Este público plural está reunido em comunidades litorâneas,
colônias e associações de pesca artesanal, movimentos e articulações de pescadores e
pescadoras, pastorais e comissões sociais, ambientalistas, pesquisadores(as), instituições
de pesquisa e ensino, organizações da sociedade civil e cidadãos(ãs) na construção de
alternativas sustentáveis que combatam a vulnerabilidade das populações tradicionais
e promovam a conservação dos ambientes naturais costeiro e marinho.
Os autores desta obra iniciam o diálogo com a Rede no ano de 2017 a partir das
investigações da valente pesquisadora Marise Costa, que chega ao primeiro Encontro da
Rede MangueMar/RN, Estuário e Litoral (ERMMEL), apenas com um panfleto de divulgação,
estabelecendo naquele momento um forte vínculo de parceria conosco ao levar para
suas demandas de investigação científica a Carta Aberta, resultado do encontro, que
contou com a participação de um público de quase 200 pessoas trabalhando durante dois
dias, onde foram elencados os conflitos socioambientais vivenciados pelas comunidades
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Diante deste encontro entre a academia e a sociedade civil organizada, refletimos
sobre o importante papel dos(as) cientistas e suas responsabilidades com o modo
de fazer científico, com suas trajetórias e visões de mundo diante das demandas
postas, posicionando-se não apenas como observadores(as) dos fenômenos a serem
investigados, mas fazendo parte deles.
Iniciamos uma jornada coletiva e desafiadora quando Marise Costa e seus pares de
pesquisa trazem os resultados do Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais na Zona
Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito
e do Judiciário”, com proposições de metodologias com ampla participação popular que
possam atender ao movimento reivindicatório da Rede Manguemar/RN em busca de
visibilidade às narrativas dos conflitos socioambientais.
E, para nos iluminar, a obra traz a construção do conceito e mapeamento dos “conflitos
socioambientais” a partir da realidade vivenciada na costa do RN, ampliando nossa visão
acerca dos conflitos e, assim, mostrando-nos possibilidades de provocarmos mudanças a
partir da construção de espaços de concertamento, cuja a proposta é estabelecer o diálogo
entre os diversos atores, órgãos e instituições buscando construir soluções pactuadas.
Os espaços de concertamento tem sido, nos últimos quatro anos, uma nova realidade
que vem sendo experienciada na Rede Manguemar/RN junto com o Projeto de Pesquisa,

aqui em foco, na realização de encontros com a Defensoria Pública Estadual e Federal,
Secretaria do Patrimônio da União, Ministério Público Federal, Governo Estadual e
prefeituras, quando propomos diálogos com essas diferentes esferas de poder a partir
de iniciativas e ações como o I Tribunal Popular dos Pescadores e Pescadoras, audiência
populares, participação enquanto amicus curiae em ações judiciais; contribuindo, assim,
na proposição e implementação de políticas públicas sociais, territoriais e ambientais
mais justas e inclusivas.
Esta obra nos convida a avançarmos com a ampliação destas e outras ações, com
passos firmes, largos e em rede, reconhecendo e valorizando a participação ampla de
diversos atores sociais, órgãos e instituições, de forma mais assertiva, instrumentalizada
e qualificada, assumindo nossos protagonismos na proteção do meio ambiente, na
erradicação da pobreza e no combate à desigualdade social como bandeiras de luta
na construção de justiça socioambiental. Estamos falando da mudança de paradigma
civilizatório em respeito e honrando todas as formas de vida no planeta Terra.
A Rede MangueMar/RN agradece e exalta esta obra necessária e urgente.

Joane Luiza Dantas Vieira Batista
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CAPÍ T UL O 1
EXPLICANDO O PROJETO DE PESQUISA CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
NA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE
Marise Costa de Souza Duarte
João Victor Martins Domingos
Fernanda de Barros Guerra
Vanda Luíza Farache Lemos
Antonio Gurgel Pinto Júnior
Felipe Eduardo Madureira Fonseca
Franciclécio da Silva Nascimento

1. INTRODUÇÃO
Este livro é composto de capítulos que tratam sobre temas relacionados a conflitos
socioambientais na Zona Costeira brasileira, com foco especial na área territorial costeira
do Rio Grande do Norte.
Tais conflitos socioambientais se constituíram objeto de pesquisa do Projeto de
Pesquisa denominado Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da
realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário, iniciado
no ano de 20171, vinculado ao Departamento de Direito Público do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Para que se possa compreender melhor a pesquisa que motivou a elaboração desta
obra, consideramos relevante explicar como a mesma ocorreu, enfocando as justificativas
para a sua realização, seus objetivos, a metodologia utilizada e o caminho percorrido pelo
Projeto até a elaboração desta obra. É o que será feito neste texto, que tem o objetivo
descritivo e explicativo; tendo sido elaborado, essencialmente, a partir do resgate de
informações e documentos produzidos pelo Projeto.

2. DA JUSTIFICATIVA
Alguns fatos principais justificaram a proposição da pesquisa, sobre os quais
discorreremos a seguir.
Na atualidade, o acesso a recursos ambientais e a sua proteção (imposta por normas
constitucionais e infraconstitucionais) não ocorre sem conflitos socioambientais; sendo
Na qual teve importância fundamental a presença da Coordenadora do Projeto no I Encontro Rede MangueMar,
Estuário e Litoral (ERMMEL), em 2017.
1
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no desenvolvimento de atividades econômicas que essa realidade se manifesta de forma
mais expressiva.
O território brasileiro possui mais de 8.000 km de extensão de Zona Costeira,
bioma considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal de 1988 e, portanto,
submetida à especial proteção pela fragilidade ambiental que apresenta. Ao lado dessa
grande fragilidade ambiental, se constata forte potencialidade econômica de áreas
situadas da Zona Costeira.
Parte desse território, frágil ambientalmente e de potencial utilização econômica, se
localiza no Estado do Rio Grande do Norte (aproximadamente 400 km); área onde se
verifica uma série de conflitos socioambientais, notadamente no âmbito da realização
de atividades econômicas (inclusive de subsistência) que ali ocorrem e no controle e
fiscalização dessas atividades por parte dos órgãos de controle ambiental.
Nesse contexto, no momento da proposição do Projeto, compreendeu-se que o
Direito possui papel sobremaneira especial, vez que, através da aplicação das normas
jurídicas, fosse no âmbito administrativo ou judicial, poderiam ser encontrados caminhos
para o enfrentamento desses conflitos e busca de soluções concertadas sob o viés da
sustentabilidade.
Diante disso, e antes de relatar a trajetória do Projeto, importa compreender a ideia
de concertações (utilizada em vários momentos deste livro), da qual deriva a expressão
soluções concertadas. Quando nos referimos a concertações (advinda do substantivo
concerto, e não conserto) queremos nos referir a oportunidades e possibilidades de
criação (seja em âmbito judicial ou extrajudicial) de espaços de acordos, de pactos
entre várias pessoas, onde todos têm sua importância na produção final da “obra”
(a solução que derivará da prática de promover concertações). Nessa lógica, com
fundamento no pensamento sistêmico e seus pressupostos (complexidade, instabilidade
e intersubjetividade2), pretende-se uma situação onde cada parte de um todo tem
importância no sentido de contribuir, decisivamente, para a harmonia do resultado que é
alcançado e, no caso do Projeto de Pesquisa, no tratamento dos conflitos socioambientais.
Em sequência, verificando-se a inexistência de pesquisas anteriores sobre o tema
na área do Direito Público da UFRN, no âmbito do processo ensino-aprendizagem se
compreendeu que o Projeto traria como benefícios o aprofundamento teórico no tema
dos conflitos socioambientais, com a possibilidade de produção de material acadêmico
na área.
Por outro lado, também se considerou que o estudo do (contemporâneo) tema
possibilitaria aos alunos e professores envolvidos3 uma maior aproximação com a
realidade dos conflitos socioambientais no Rio Grande do Norte, qualificando suas áreas
de saber acadêmico.
Nesse sentido, a realização do Projeto também se justificou pela possibilidade de
estimular seus participantes (estudantes, professores e colaboradores) a contribuírem
com a busca de novas formas de enfrentamento e soluções concertadas diante dos
O Capítulo 12 deste Livro trará elementos essenciais para a compreensão do pensamento sistêmico, seus pressupostos
e contribuições no contexto dos conflitos, em especial, os socioambientais.
3
Registre-se que no decorrer do Projeto de Pesquisa, que se realizou durante quatro anos, estiveram envolvidos vários
colaboradores (estudantes, professores e outros profissionais). Cada um a seu modo e dentro de suas possibilidades
contribuiu, em alguma medida, para o desenvolvimento da pesquisa. Honramos e agradecemos a contribuição de
cada um. Informações sobre o Projeto de Pesquisa podem ser acessadas através do portal público www.sigaa.ufrn.br.
2
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conflitos socioambientais. Ao que se somou a possibilidade de seus resultados, inclusive,
serem apresentados aos órgãos públicos e organizações sociais envolvidos com a
temática; contribuindo com suas respectivas ações e atuações.

3. DOS OBJETIVOS E DA METODOLOGIA
O Projeto teve como objetivo geral o de pesquisar quais foram os principais conflitos
socioambientais existentes na Zona Costeira do RN, entre os anos de 2007 e 2017, e
como o Direito poderia contribuir no caminho de seu enfrentamento e na busca de
soluções concertadas sob o viés da sustentabilidade.
Desde logo é importante destacar que a opção por tal lapso temporal decorreu do
fato de ser o mesmo um período considerado razoável para a análise, assim como pela
possibilidade de ocorrer um distanciamento mais crítico a respeito dos fatos concretos.
Importa, ainda, considerar que o objetivo da pesquisa não foi buscar respostas para
conflitos individuais, mas sim contribuir na busca de caminhos para a sua compreensão
e tratamento adequado.
Com relação à delimitação espacial, compreendeu-se que a situação do litoral
potiguar, com sua enorme fragilidade ambiental associada à sua grande potencialidade
econômica e a presença de comunidades tradicionais com suas atividades de subsistência
ao longo da área costeira, estimula a criação de um campo favorável à existência de
conflitos. Situação que certamente não difere muito de outras áreas costeiras do país.
Como objetivos específicos, a pesquisa buscou: (1) a produção de um diagnóstico
sobre os conflitos socioambientais na área costeira potiguar (entre 2007 e 2017) assim
como seus mapas correspondentes; (2) a compreensão dos conflitos socioambientais
(diagnosticados e mapeados) a partir do quadro normativo e institucional existente; e
(3) a pesquisa de (novas) formas de enfrentamento e soluções concertadas para aqueles
conflitos.
Para atendimento aos objetivos propostos foi adotada uma metodologia e
procedimentos que merecem registro.
Quanto à abordagem, o método de pesquisa utilizado foi o qualitativo. Segundo Yin
(2016), esse método contribui com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes
que podem auxiliar a explicar o comportamento social humano; além de dedicar-se a
utilizar variadas fontes de evidência, ao invés de se basear somente em uma fonte.
No que se refere ao objetivo do estudo, a pesquisa foi desenvolvida sob uma
modalidade exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema,
com o intuito de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se, ainda, afirmar
que a pesquisa buscou, em última análise, o aprimoramento de ideias, possibilitando a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado, o que é defendido
por Gil (2002). A pesquisa possuiu também um caráter descritivo, já que envolveu a
descrição dos conflitos socioambientais identificados.
Por tratar de situações reais (e não hipotéticas), em relação aos procedimentos
pode-se compreender ter sido realizado estudo de caso; que, segundo Yin (2001), é
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uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto
não estão claramente definidos.
Para a realização da pesquisa foram utilizados vários procedimentos técnicos,
especialmente a pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. Também foram
desenvolvidas visitas e outros contatos com órgãos públicos e entidades da sociedade
civil; além de contatos com especialistas na área de métodos autocompositivos de
solução de conflitos e promoção de eventos acadêmicos.
Como principais atividades a serem desenvolvidas foram estabelecidas: (1) a definição
da expressão conflitos socioambientais; (2) a definição da área territorial da Zona Costeira
do RN, a partir de mapas e estudos técnicos existentes; (3) a busca de estudos, no âmbito
da academia, sobre conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN, compilando as
informações obtidas; (3) a realização de visitas e consulta aos órgãos ambientais que
atuam na matéria ambiental no âmbito do RN, compilando as informações obtidas;
(4) o contato com grupos e organizações sociais envolvidas com o tema, compilando
as informações obtidas; (5) a produção de mapa de conflitos socioambientais na Zona
Costeira do RN; (6) a pesquisa de ações judiciais sobre conflitos socioambientais na
Zona Costeira do RN e análise do conteúdo das decisões e a discussão; e por fim, (7) a
proposição de novas formas de enfrentamento desses conflitos e busca de soluções
concertadas, sob o viés da sustentabilidade.
A seguir, buscaremos, ainda que de modo resumido, expor o caminho percorrido
pelo Projeto de Pesquisa.

4. DA DEFINIÇÃO DE CONFLITOS À ELABORAÇÃO DA TABELA E MAPAS
Inicialmente, buscando-se autores que pudessem contribuir com a definição do termo
conflito socioambiental (definição que deveria nortear todas as fases posteriores), realizouse uma ampla pesquisa bibliográfica4. Nessa busca, podemos destacar a importância dos
trabalhos de autores como Paul Little, Henri Acselrad, Isabel Carvalho, Gabriela Scotto,
Lenir Muniz, Elimar Nascimento, Suzi Theodoro5, entre outros.
Após a divisão, entre os membros do Projeto, do material bibliográfico coletado (física
e digitalmente) para leitura e estudo, foram realizadas apresentações dos resultados
das leituras individuais e consequente debate com todo o grupo, o que levou à seguinte
definição de conflito socioambiental:
Confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de
disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do
seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas
ambiental, social e/ou econômica.

Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, com o objetivo de
analisar posições diversas nas contribuições científicas em relação a determinado assunto.
5
As obras utilizadas dos autores citados subsidiaram discussões no Capítulo 2.
4
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A partir de tal conceito, por meio de pesquisa em trabalhos científicos (teses,
dissertações, monografias, livros e artigos científicos), buscou-se identificar a existência
de conflitos socioambientais nos municípios integrantes da Zona Costeira do RN (no
período de 2007-2017), de modo a possibilitar o agrupamento dos mesmos em uma
tabela que fosse capaz de expressar o resultado da pesquisa.
Nessa busca de referências, foram usadas as palavras-chave “meio ambiente”,
“ambiente”, “conflito”, “socioambiental”, além do nome de cada município da Zona
Costeira potiguar. Por opção metodológica foram analisados somente os conflitos que
envolviam diretamente atividades (econômicas ou não). Anote-se que o Poder Público
(pela ação ou omissão) não foi considerado enquanto um dos polos dos conflitos.
Para identificação dos conflitos socioambientais nos municípios integrantes da Zona
Costeira do RN, no lapso temporal estabelecido, também foi desenvolvida pesquisa
documental. Esta abrangeu vários documentos enviados pela Organização da Sociedade
Civil (OSC) Oceânica, como: um Laudo Técnico, o qual contou com sua participação e foi
solicitado pelo Ministério Público Federal (MPF); um Relatório feito sobre as Colônias
de Pesca no Estado do RN e uma Carta Aberta referendada pelos integrantes da Rede
MangueMar/RN, em que foram documentados os conflitos socioambientais vivenciados
na costa potiguar e discutidos no I ERMMEL6 (2017).
Outros documentos de enorme relevância para a pesquisa foram obtidos juntos
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
(Idema)7, destacando-se: Mapa da Zona Costeira (abaixo), Nota Técnica e Relatórios de
Atividades da Zona Costeira do RN.
Figura 1 - Mapa dos municípios da Zona Costeira do RN em 2017

Fonte: Idema (2017).

6
7

I Encontro Rede MangueMar, Estuário e Litoral (ERMMEL).
Registramos a grande importância da contribuição da servidora Ana Maria Teixeira Marcelino nesse processo.
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Ainda para construir o diagnóstico dos conflitos socioambientais, foi realizada
pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN),
englobando a primeira e a segunda instância, e na Justiça Federal do Rio Grande do
Norte (JFRN), buscando-se processos que envolvessem esse tipo de conflito. Para tanto,
através dos sítios eletrônicos daqueles órgãos judiciários, foram realizadas pesquisas
que utilizaram as mesmas palavras-chave que nortearam a pesquisa bibliográfica.
Na pesquisa buscou-se analisar o conteúdo das peças processuais e das decisões (nos
casos em que já tivesse sido proferida) - disponíveis on-line - para o melhor entendimento
dos conflitos encontrados em pesquisas anteriormente realizadas. No caso de novos
conflitos ainda não encontrados em outras pesquisas, foram adicionados, na tabela, os
novos conflitos socioambientais por meio de referências diversas do material bibliográfico
já utilizado.
Salienta-se que o Ministério Público Federal no RN8 e a Procuradoria Geral do Estado
do RN (Procuradoria do Patrimônio e da Defesa Ambiental)9 colaboraram com a pesquisa
encaminhando uma lista de processos e procedimentos em que atuaram no lapso
temporal fixado, suprindo possíveis déficits que pudessem ter ocorrido nas pesquisas
realizadas diretamente nos órgãos judiciários.
Anote-se que os conflitos observados retratam o cenário de como se encontravam
os processos e procedimentos no momento da sua identificação. Assim, por exemplo,
no momento da análise do caso, se o processo não tiver transitado em julgado ainda, é
possível que sua situação jurídica tenha sido alterada posteriormente.
Importa destacar que todos os resultados obtidos foram divididos entre os membros
do projeto para análise individual e posterior apresentação em grupo, com a finalidade
de saber se havia relação com o conceito de conflito socioambiental adotado pelo
Projeto. Entre 2017 e 2019, em diversas reuniões, com a presença dos membros e
da Coordenadora do Projeto, foram realizados diálogos sobre cada um dos conflitos
analisados individualmente e a consequente inserção (ou não) na tabela que passou a
ser elaborada.
Assim, foi construída uma tabela que agregou informações sobre as principais
atividades envolvidas nos conflitos (e seus atores), seus respectivos indicadores
(informação que demonstra a existência do conflito socioambiental), os municípios
envolvidos e as referências utilizadas. Abaixo se expõe a parte inicial da tabela construída
pelo Projeto de Pesquisa, a qual se encontra na íntegra, ao final deste livro (Apêndice).

Por intermédio dos Procuradores da República Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, Victor Albuquerque de
Queiroga e Victor Manoel Mariz.
9
Por intermédio da Procuradora Marjorie Madruga Alves Pinheiro, que prestou uma enorme colaboração ao Projeto.
8
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Figura 2 – Parte da tabela produzida pelo Projeto de Pesquisa

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2019).

Importante destacar que a partir da tabela elaborada, foram produzidos mapas dos
conflitos socioambientais divididos por Microrregiões (conforme exemplo abaixo)10.
Tal opção metodológica foi adotada para facilitar a visualização dos diversos conflitos
identificados no decorrer da pesquisa.
Quanto a isso, registra-se que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
entre 1989 e 2017, adotou as Mesorregiões e Microrregiões11 como a divisão geográfica
do Brasil. No entanto, em 2017, houve uma mudança na estruturação da divisão regional
do país e esses recortes foram substituídos pelas regiões geográficas intermediárias
e imediatas. Mesmo assim, ainda é possível encontrar, na página eletrônica do IBGE,
referências às Microrregiões, como no site do IBGE Cidades12 e nos dados do Censo Agro
2017 (IBGE, 2020).
Dessa forma, os mapas produzidos (exemplo na Figura 3) pelo Projeto de Pesquisa
consideraram as Microrregiões nas quais existiam municípios que compuseram a Zona
Costeira em 2017, quais sejam: Litoral Nordeste, Litoral Sul, Macaíba, Natal, Mossoró,
Macau e Vale do Açu.
As atividades descritas nas legendas dos mapas são aquelas presentes na tabela de conflitos socioambientais, tendo
ocorrido algumas adaptações nos respectivos termos apenas para melhor representação gráfica e compreensão. Além
disso, ressalta-se o fato de que os mapas não são georreferenciados, logo, os símbolos inseridos para representar
os conflitos não correspondem à sua exata localização no município.
11
Para a divisão do espaço geográfico das Unidades da Federação em Mesorregiões e Microrregiões, o IBGE utilizouse de uma série de critérios. Primeiramente, para as Mesorregiões, temos “o processo social como determinante, o
quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento de articulação espacial”
(IBGE, 1990). Enquanto isso, as Microrregiões, tidas como parte das Mesorregiões, foram definidas segundo a estrutura
da produção (industrial, agropecuária, pesca ou extrativismo mineral) e na interação espacial - áreas de produção,
locais de beneficiamento e comércio.
12
Ao realizar a busca pelos municípios do Estado do RN no site do IBGE Cidades, é possível observar, na aba “Território
e Ambiente”, o enquadramento do referido ente estadual na sua respectiva Microrregião, Mesorregião, Região
Intermediária e Região Imediata. Verificar no seguinte endereço eletrônico: https://cidades.ibge.gov.br/.
10
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Figura 3 – Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: Microrregião de Macaíba

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).

Para além de toda a pesquisa realizada, como acima explicado, também ocorreram
reuniões periódicas com representantes do Idema (Figura 4) e da Procuradoria Geral do
Estado (Procuradoria do Patrimônio e da Defesa Ambiental). Ainda foi realizada visita ao
Ministério Público Estadual13 e à Defensoria Pública do Estado do RN14.
Figura 4 - Reunião com servidora do Idema na UFRN

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2017).

Por meio do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente – CAOP/MA, na época sob a titularidade
da Promotora de Justiça Mariana Barbalho.
14
Por meio da Defensora Pública Cláudia Carvalho (então, Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas).
13
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Todas essas Instituições e pessoas forneceram informações relevantes relacionadas
às suas respectivas atuações. Vale destacar que as visitas feitas à Defensoria Pública
Estadual, que foram realizadas junto com a OSC Oceânica, tiveram desdobramentos
posteriores que permitiram uma maior aproximação desta organização da sociedade
civil e da Rede Manguemar/RN àquele órgão público.
Vale destacar que, no âmbito da sociedade civil, foram buscados contatos com
algumas organizações não governamentais que atuam na orla costeira do RN; não tendo
havido êxito em grande parte delas, com exceção da OSC Oceânica15, com a qual o Projeto
de Pesquisa exerceu uma importante parceria.
Nesse sentido, durante vários momentos da pesquisa, a OSC forneceu informações
referentes a sua atuação com os conflitos socioambientais no litoral potiguar; o que
colaborou, em muito, para o aperfeiçoamento da tabela que estava em construção.
Abaixo se registra um dos momentos dessa colaboração.
Figura 5 - Visita à sede da OSC Oceânica (2019)

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2019).

5. REVELAÇÕES ESSENCIAIS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO
A partir dos resultados da ampla pesquisa realizada, surgiram os seguintes
questionamentos: o que os conflitos socioambientais identificados na Zona Costeira
do RN revelaram? Quais as principais constatações emergiram a partir do diagnóstico
dos conflitos identificados no período 2007-2017?
Buscando responder tais questões, passamos a pontuar alguns aspectos: A princípio,
verificou-se a existência de conflitos em todos os municípios costeiros do RN16, com
exceção dos municípios de Grossos, Vila Flor, Goianinha, Caiçara do Norte, Pendências,
Carnaubais, Alto do Rodrigues e São Bento do Norte. Destaca-se que foi verificada
A Oceânica - Pesquisa, Educação e Conservação é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua no litoral
potiguar. Foi fundada em 2002 e busca, dentre os outros objetivos, a conservação dos ambientes costeiro-marinhos,
por meio da pesquisa científica, educação ambiental e outras propostas. A mesma compõe a Rede MangueMar/RN
(uma articulação que envolve movimentos de pescadores, OSCs, pastorais sociais e pesquisadores que lutam pela
sustentabilidade socioambiental da Zona Costeira no Estado).
16
Que se inserem no Mapa da Zona Costeira do RN de 2017.
15
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uma grande incidência de conflitos nos municípios costeiros que compõem a Região
Metropolitana de Natal, com exceção de Goianinha17.
Nas situações de conflitos encontrados no período de 2007-2017, tem-se em relação
aos atores/setores envolvidos em uma das partes, os seguintes resultados:
a. produção de energia eólica;
b. indústria (têxtil e de beneficiamento de cana-de-açúcar, por exemplo);
c. atividades (produção de lenha, piscicultura, salineira, petróleo, carcinicultura,
construção civil);
d. prestação de serviços (concessionária de água e esgoto);
e. agricultura;
f. pesca (comercial e amadora);
g. turismo e esporte náutico;
h. turismo terrestre (comercial e de lazer);
i. imobiliário turístico;
j. ocupações irregulares.
No polo contrário, foram identificados os seguintes atores:
k. comunidade (quando se constata a degradação de bens ambientais)
l. atividades de:
i.

pesca tradicional18 e mariscagem (ambas, artesanais19 e de subsistência)

ii.

turismo comunitário

iii.

agricultura familiar

iv.

ecoturismo

Isso revelou que os maiores prejudicados com os conflitos socioambientais são: (1) a
sociedade como um todo (em razão dos bens ambientais atingidos) e (2) as comunidades
que vivem das atividades tradicionais (artesanais e de subsistência).
Verificou-se, ainda, que as atividades que geraram conflitos socioambientais são
desenvolvidas por atividades comerciais e não comerciais (amadoras e de lazer), com
predominância daquelas. Sendo que as cinco atividades que geraram maiores conflitos
A não identificação de conflitos socioambientais naquele município (conforme a metodologia adotada pelo Projeto)
não significa que ali não existam, de fato, tais conflitos.
18
No Diagnóstico, há um destaque para os pescadores artesanais. Esses fazem parte do grupo de povos ou
comunidades tradicionais. Conforme Perez (2012), fazem um uso e ocupação do território, possuem práticas
diferenciadas, conhecimentos tradicionais, bem como trabalho de base familiar, em grande parte, e uso comum do
território para as atividades produtivas. Além disso, são tidos como grupos humanos culturalmente diferenciados
que historicamente reproduzem seu modo de vida, baseados em modos de cooperação social e formas específicas
de relações com a natureza, marcadas tradicionalmente pelo manejo sustentável do meio ambiente. Por isso, os
pescadores artesanais podem ser qualificados como exemplos de populações tradicionais (DIEGUES et al., 2000).
19
A Lei 11.959/2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da
Pesca e regula as atividades pesqueiras, define que a pesca artesanal ocorre quando é praticada diretamente por
pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios
ou por meio de contrato de parceria. Considera ainda que a atividade pesqueira artesanal engloba os trabalhos de
confecção e de reparos de artes e equipamentos de pesca, os reparos efetuados em embarcações de pequeno porte
e o processamento do produto da pesca artesanal (BRASIL, 2009).
17
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socioambientais (com grande pressão sobre o meio ambiente e as comunidades
costeiras) foram as de: (1) turismo, (2) construção civil, (3) produção de energia eólica,
(4) carcinicultura e (5) comércio (formal e informal).
Foi ainda identificado que o Poder Público esteve em um dos polos dos conflitos
socioambientais, por meio da Administração Direta, como no caso de construção de obra
pública com fins turísticos e por meio de atividade realizada por empresa concessionária
de água e esgoto. Lembra-se que na pesquisa não foram incluídos casos nos quais se
verificaram omissões do Poder Público no exercício de seu poder de polícia administrativo,
mas apenas por atividades realizadas.
Com relação aos indicadores dos conflitos socioambientais diagnosticados, os
mesmos revelaram situações de comprometimento da qualidade e quantidade de bens
ambientais (de titularidade difusa), tais como: (1) vegetação nativa (desmatamento),
(2) dinâmica da fauna terrestre e aquática, (3) corpos hídricos (rios e lagoas), (4) solo
(contaminação e comprometimento da estrutura20); verificando-se, ainda, a ocorrência de
(5) poluição hídrica, (6) atmosférica, (7) sonora e (8) obstrução e (9) poluição da paisagem.
Essas situações revelam violações a direitos (de natureza difusa e social), especialmente:
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado21 (art. 225 da CF/88); direito ao
lazer, direito à alimentação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à segurança
(esses últimos, postos no art. 6º da CF/88), além do direito ao acesso ao mar (art. 10 da
Lei Federal n.º 7.661/88).
Também foram identificadas atividades realizadas indevidamente em áreas
protegidas, como as áreas de preservação permanente (Lei Federal n.º 4.771/196522 e
Lei Federal n.º 12.651/2012) em toda a Zona Costeira do RN. E, no caso do Município de
Natal, nas zonas de proteção ambiental - ZPAs 4, 8 e 9 (estabelecidas no Plano Diretor
de 2007 da cidade).
No decorrer deste livro, algumas dessas revelações serão aprofundadas,
especialmente a respeito das seguintes Microrregiões: Litoral Nordeste, Litoral Sul,
Macaíba, Natal, Mossoró e Macau. No que concerne à Microrregião do Vale do Açu, não
haverá um capítulo específico abordando tal espaço geográfico, pois poucos foram os
conflitos identificados a partir da metodologia adotada. No entanto, seu mapa poderá
ser observado no Apêndice da obra.

6. OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Além da construção do diagnóstico dos conflitos socioambientais na Zona Costeira do
RN (expresso na tabela e nos mapas produzidos pelo Projeto), foram realizadas outras
atividades que merecem registro.
Vale destacar que, durante todo o período de realização da pesquisa, foram
apresentados trabalhos científicos (elaborados pelos membros do Projeto) no Congresso
No caso de dunas, falésias e bordas de tabuleiro.
Art. 225 da CF/88
22
Aplicável aos casos ocorridos antes da edição do Código Florestal de 2012.
20
21
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de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT)23 da UFRN. Tais produções acadêmicas vêm
complementar e mesmo aprofundar algumas das revelações advindas do diagnóstico
dos conflitos.
Também durante a realização da pesquisa se registra a promoção de eventos e
iniciativas que possibilitaram a ampliação do debate sobre o tema dos conflitos
socioambientais, tanto no âmbito da UFRN como fora dela, em razão do envolvimento
de outros atores sociais.
A partir da aproximação com a OSC Oceânica, componentes do Projeto de Pesquisa
passaram a participar de reuniões promovidas pela Rede MangueMar/RN, principalmente
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
com a participação de diversas Colônias de Pescadores, representantes de Projetos da
UFRN e outras organizações (Figura 6). Ademais, no ano de 2018, houve uma visita à
então sede da OSC Oceânica e a participação em um dos Fóruns “Que litoral queremos?”,
ambas no Distrito Litorâneo de Pirangi do Norte (Parnamirim/RN).
Figura 6 - Reunião da Rede MangueMar/RN no IFRN

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2018).

Ainda em 2018, foi realizada formação com membros do Escritório Popular/Projeto
Motyrum, um projeto de extensão da UFRN24. Dividida em três encontros, a mesma
O eCICT é um evento aberto à comunidade no qual os alunos de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas
e voluntários) apresentam os resultados de suas pesquisas desenvolvidas no decorrer de um ano. Para ver os trabalhos,
acesse o seguinte endereço eletrônico: http://www.cic.propesq.ufrn.br/trabalhos.php.
24
As ações de extensão são atividades acadêmicas que promovem a troca de conhecimentos científicos e populares,
efetivando a integração entre Universidade e sociedade. Logo, envolvem o público interno e externo à Universidade,
sendo realizadas de forma interdisciplinar, multidisciplinar e/ou interinstitucional. No caso do Escritório Popular,
23
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teve como objetivo o compartilhamento de conhecimentos de Direito Ambiental e a
aproximação entre o Projeto de Pesquisa e aquele Projeto de Extensão para eventuais
atuações que pudessem decorrer da pesquisa.
Figura 7 – Encontro com o Escritório Popular (Projeto Motyrum/UFRN)

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2018).

No mesmo ano de 2018, em parceria com o Escritório Popular e com a OSC Oceânica,
foi realizada a Oficina sobre Conflitos Socioambientais: conhecendo e debatendo formas
de atuação; destinada a apresentar, conhecer e debater casos concretos de conflitos
socioambientais na Zona Costeira do RN, discutindo formas de atuação sobre esses
conflitos, por meio de debates quanto a providências a serem adotadas e/ou elaboração
de esboços de possíveis medidas judiciais/extrajudiciais.
O evento também teve como objetivos: (a) possibilitar aos alunos e membros de
Projetos de Extensão e Pesquisa o conhecimento e compreensão do tema dos conflitos
socioambientais, com foco na Zona Costeira do RN; (b) gerar um debate sobre formas de
atuação sobre os conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN, com o envolvimento
de organizações da sociedade civil com atuação na área; (c) contribuir para a capacitação
e atuação de alunos e membros de Projetos de Extensão e Pesquisa na área dos conflitos
socioambientais e (d) contribuir para a ampliação da pesquisa acadêmica sobre a matéria.

esse compõe um dos núcleos do Programa Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos, um Projeto de
Extensão do Curso de Direito da UFRN.
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Figura 8 – Oficina sobre conflitos socioambientais

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2018).

A Roda de Conversa Advocacia Ambiental: possibilidades atuais e perspectivas, ocorrida
também no ano de 2018, se propôs a promover um diálogo sobre esse importante ramo
da Advocacia. A mesma contou com a presença de Marcelo Pretto Mosmann, advogado
com substancial experiência na defesa de causas socioambientais; o que permitiu a
ampliação dos conhecimentos dos alunos sobre o tema.
Figura 9 – Divulgação da Roda de Conversa

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2018).

Outro evento promovido pelo Projeto de Pesquisa foi a Mesa Redonda Conflitos
Socioambientais na Zona Costeira do RN: cenário, reflexões e diálogos, realizada no âmbito
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do 24ª Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)25. O mesmo
se destinou, especialmente, à exposição do cenário dos conflitos socioambientais na
Zona Costeira do RN e à promoção de um diálogo entre órgãos públicos e entidades da
sociedade civil envolvidos com o tema dos conflitos socioambientais. Naquela ocasião
o Projeto de Pesquisa apresentou os resultados do diagnóstico produzido; tendo
ocorrido as relevantes participações da OSC Oceânica26, do Idema/RN27 e da Secretaria
do Patrimônio da União (SPU) no RN28.
Figura 10 – Divulgação da Mesa Redonda

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2019).
Figura 11 – Mesa Redonda promovida pelo Projeto de Pesquisa

Fonte: Arquivo próprio da Pesquisa (2019).

Evento anualmente promovido pelo CCSA da UFRN.
Representada por Joane Luiza Dantas Vieira Batista (Presidente da OSC Oceânica e integrante da Executiva Rede MangueMar).
27
Por intermédio da Assessora Técnica Ana Maria Teixeira Marcelino.
28
Por meio do seu Superintendente, Romulo Silva Campos.
25
26
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Outrossim, os membros do Projeto de Pesquisa participaram, em 2019, do I Workshop
Linhas Prioritárias de Ação Integrada no Litoral Potiguar, um evento organizado pela
OSC Oceânica, que contou com diversos pesquisadores, instituições, movimentos e a
sociedade civil organizada reunidos. O evento ocorreu na UFRN, para discutir e definir
linhas prioritárias para pesquisa no litoral potiguar. Dentre os impactos positivos, destacase a maior integração entre as mais variadas áreas de atuação no âmbito da pesquisa
em meio ambiente, o que está atrelado ao contato com bases de pesquisa e instituições
diferenciadas, necessitando ainda mais o seu fortalecimento.
Figura 12 - Participação no Workshop

Fonte: OSC Oceânica (2019).

Figura 13 – Debate em Grupo de Trabalho no Workshop

Fonte: OSC Oceânica (2019).
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Já em 2020, o Projeto de Pesquisa também esteve representado no I Tribunal Popular
dos Pescadores e Pescadoras (Figura 14). Promovido pela Rede MangueMar/RN no Campus
Natal-Central do IFRN, o evento reuniu as entidades representativas da pesca artesanal
do litoral potiguar para avaliar os impactos socioambientais negativos do vazamento
de petróleo ocorrido em 2019. As informações levantadas foram encaminhadas ao
Ministério Público Federal.
Na metodologia do Tribunal Popular, houve uma simulação de um julgamento, em
que a população atingida expôs os impactos negativos do referido vazamento, bem como
um julgamento simbólico quanto à responsabilidade do Estado brasileiro no ocorrido. O
júri, a defesa e a acusação foram compostas por ativistas e representantes da sociedade
civil ligados à Rede MangueMar/RN, estando o Projeto de Pesquisa inserido no primeiro
grupo.
Mesmo fazendo alusão a um fato ocorrido após o marco temporal definido no Projeto
de Pesquisa (2007-2017), a participação no Tribunal Popular foi mais uma oportunidade
fundamental para compreender o contexto de violação de direitos e de invisibilidade
das comunidades vulneráveis.
Figura 14 - Tribunal Popular dos Pescadores e Pescadoras do RN

Fonte: Redes sociais da OSC Oceânica (2020).

Por fim, vale destacar a participação do Projeto de Pesquisa no World Sustainable
Development Teach-In Day 2020, uma iniciativa da Hamburg University of Applied Sciences
(HAW Hamburg) - Research and Transfer Centre, Sustainability and Climate Change
Management (FTZ-NK). No evento, foram apresentados os elementos centrais do Projeto,
o diagnóstico dos conflitos e seus resultados parciais; relacionando-se seus objetivos
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (cidades e comunidades
sustentáveis) e 12 (consumo e produção responsáveis).
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7. NA RETA FINAL – ABRINDO O CAMPO DE VISÃO
Considerando as constatações obtidas por meio do diagnóstico produzido, que
revelaram a realidade complexa e multifacetada na qual se inserem os conflitos
socioambientais, somando-se às várias reflexões e inquietações surgidas a partir dos
diálogos com outros atores, percebeu-se a necessidade de estudos acerca de meios
alternativos para o tratamento adequado desses conflitos em oposição à judicialização.
Para tanto, realizou-se pesquisa nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal
por projetos e ações focadas na resolução de conflitos socioambientais, sejam eles de
iniciativas federais ou estaduais.
Dessa forma, dividiu-se entre os membros do Projeto de Pesquisa os sítios eletrônicos
oficiais das seguintes instituições, autarquias e órgãos: (1) Ministério Público Federal e
Estadual, (2) Defensoria Pública Estadual e da União, (3) Procuradorias Gerais dos Estados,
(4) Justiça Federal, (5) Universidades, (6) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis e a (7) Ordem dos Advogados do Brasil e suas respectivas
seccionais. Entretanto, o fato de que a pesquisa foi realizada por meio da consulta desses
endereços eletrônicos apresentou também um resultado importante: há uma carência
de informações disponibilizadas nestes sítios quanto ao objeto estudado.
Ainda assim, os resultados encontrados revelaram que a utilização de meios
alternativos para o tratamento adequado de conflitos29, como mediação, conciliação e
arbitragem, pelos órgãos públicos na seara ambiental ainda é muito inexpressiva, visto
que poucas instituições empregam esses meios em tal campo de atuação do Direito.
Contudo, a exemplo de alguns casos observados na Justiça Federal, constata-se que cada
vez mais os mecanismos consensuais estão sendo utilizados em assuntos relacionados
a direitos indisponíveis, como os de caráter ambiental.
Paralelamente, a fim de aprofundar conhecimentos teóricos que pudessem
fundamentar novos olhares sobre os conflitos socioambientais, bem como outras
possíveis formas de incidir sobre eles, promoveu-se o estudo dos livros “Pensamento
Sistêmico – O Novo Paradigma da Ciência” de Maria José de Vasconcellos (2008) e “A
Revolução Ecojurídica – O Direito Sistêmico em Sintonia com a Natureza e a Comunidade”
de Fritjof Capra e Ugo Mattei (2018)30. Isto posto, já no contexto da pandemia, foram
organizadas reuniões on-line com o intuito de discuti-los e expor as ideias deles derivadas.
Igualmente nesse novo contexto de distanciamento físico, houve a realização de rodas
de conversas, também por meio de plataformas digitais, com expositores convidados
O Projeto que originou a presente obra optou pela utilização do termo “tratamento adequado de conflitos” no
decorrer das pesquisas realizadas nas suas etapas finais. Tal escolha se deu, principalmente, em razão de um caráter
normativo: a Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a Política Judiciária Nacional
de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. No seu
artigo 1º, o CNJ explicita que tal Política Pública busca assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios
adequados à sua natureza e peculiaridade (BRASIL, 2010). Já a Resolução n.º 225/2016 do CNJ, a qual dispõe sobre
a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, também corrobora com essa preocupação
a respeito dos meios consensuais, voluntários e mais adequados para a pacificação da disputa. Quanto ao uso do
termo “tratamento”, esse está presente no seu artigo 3º, inciso IV (BRASIL, 2016).
30
Esse estudo foi realizado em parceria com o Grupo de Pesquisa Felicidade e Cidadania (UFRN/CAPES).
29
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para dialogar a respeito dos temas do pensamento sistêmico31, Justiça Restaurativa32 e
meios conciliatórios de tratamento de conflitos33.
Chegando na reta final do Projeto, e compreendendo a riqueza, profundidade e
diversidade de perspectivas que a pesquisa suscitou, entendemos pela importância de
compilar os resultados dos estudos teóricos desenvolvidos pelos membros do Projeto
e por aqueles que, em alguma medida, contribuíram para a realização do mesmo em
uma obra que possa apontar novas direções na compreensão e atuação sobre o tema
dos conflitos socioambientais, em um contexto de desafios e incertezas que o momento
atual apresenta. Mas que, por outro lado, nos impulsionam a sair do lugar.

Para tanto convidamos Carolina Wanderley Macedo Neves de Almeida, que, no ano de 2018, havia apresentado o
trabalho de conclusão de curso intitulado Revolução Ecojurídica: diálogos a partir do caso da penhora do lixão em Natal/
RN; onde, de forma bastante consistente, foi utilizado o pensamento sistêmico como base teórica no campo do Direito.
32
Sendo convidado o Professor do Curso de Direito da UFRN, Fábio Wellington Ataíde Alves, que vem estudando a
Justiça Restaurativa no âmbito do seu doutoramento e atuando como Juiz de Direito, com a Justiça Restaurativa no
âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
33
Tendo sido convidados os professores Ana Mônica Medeiros Ferreira (UNI-RN e UERN) e José Albenes Bezerra Júnior
(UFERSA), que possuem relevantes estudos no tema.
31
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CAPÍ T UL O 2
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: REFLEXÕES E APONTAMENTOS
CONCEITUAIS
João Victor Martins Domingos
Marise Costa de Souza Duarte
Vanda Luíza Farache Lemos
Fernanda de Barros Guerra
Antonio Gurgel Pinto Júnior
Felipe Eduardo Madureira Fonseca

1. INTRODUÇÃO
Os conflitos são típicos da natureza humana e acontecem diante de interesses
distintos entre atores e nas mais diversas áreas, como econômica, política, religiosa e
cultural. No âmbito socioambiental não é diferente, pois o meio ambiente e os seus bens
sempre estiveram presentes, direta ou indiretamente, nas atividades humanas, sendo
foco de disputas e, consequentemente, de conflitos socioambientais. Essa modalidade
de conflitos vem crescendo, cada vez mais, em importância e número, sendo no
desenvolvimento de atividades econômicas que essa realidade se manifesta de forma
mais expressiva.
O modelo de crescimento econômico e de desenvolvimento adotado na sociedade
provoca esse cenário. O consumo e a produção são atividades que crescem
exponencialmente na sociedade contemporânea, muitas vezes constituindo-se
indicadores de crescimento, sucesso e riqueza, o que termina por gerar diversos impactos
negativos ao meio ambiente.
A inserção dos conflitos socioambientais na agenda internacional ganhou notoriedade,
principalmente, no final da década de 1960 e início da de 1970, com a criação do chamado
Clube de Roma (1968) e da realização da I Conferência da Organização das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente Humano: a Conferência de Estocolmo de 1972. Com esses
fatos, as problemáticas ligadas ao meio ambiente passaram a ter ainda mais relevância.
Além disso, a partir dessas discussões iniciais, bem como de Declarações e documentos
internacionais posteriores, palavras como “sustentabilidade” e “desenvolvimento
sustentável34” passam a se destacar.

Mesmo sua essência já tendo sido considerada pela Declaração de Estocolmo, a expressão “desenvolvimento
sustentável” foi cunhada e definida no “Relatório Nosso Futuro Comum”, de 1987, no âmbito da Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, conforme Sarlet e Fensterseifer (2017). Progressivamente, já na
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), por exemplo, dos seus 27 princípios, 11 mencionam
expressamente a locução “desenvolvimento sustentável” (MACHADO, 2013). Quanto ao termo “sustentabilidade’’,
merecem destaque as considerações de Boff (2012), ao dizer que a sua história remonta há mais de 400 anos. Para
34
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No entanto, para fazer qualquer análise de tais conflitos, é fundamental procurar
compreender as premissas teóricas que fundamentam o seu conceito. Como a sociedade
vive em constantes mudanças e transformações, uma ideia e uma palavra adquirem
novas nuances e problemáticas também. Costuma-se dizer que a arte é reflexo do seu
tempo. No caso da linguagem, isso também é observado.
Procurar estudar os conceitos, então, é essencial para o pesquisador, tanto nas
ciências exatas quanto nas ciências humanas. Nestas, por sinal, a filosofia e a sociologia
são campos do conhecimento que auxiliam nesses questionamentos. Elas exploram,
por exemplo, o conceito, o seu significado e a realidade posta. Dessa forma, contribuem
até mesmo na sua reconstrução.
Diante disso, o objetivo do presente Capítulo é definir o que é um conflito
socioambiental, discutindo e examinando suas características. Desse modo, busca
explorar autores que, no decorrer dos anos, debruçaram-se sobre a temática e, ao mesmo
tempo, introduzir o leitor para que ele compreenda a base na qual alguns Capítulos
posteriores se alicerçam. Afinal, toda análise que considera conflitos socioambientais
em dado período e contexto específico, deve ter como ponto de partida o seu conceito
e o seu conteúdo como instrumentos para que se realize uma devida discussão sobre
os conflitos existentes. Portanto, em razão da necessidade de sua disseminação nos
mais diversos espaços, há uma urgência no seu entendimento.
Para cumprir com tal objetivo, quanto à abordagem, o método de pesquisa utilizado
foi o qualitativo, contribuindo com revelações sobre conceitos existentes. No que tange
ao objetivo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida sob uma modalidade descritiva,
abrangendo uma temática já conhecida e proporcionando uma visão que contribua para
maiores aprofundamentos. Em relação ao procedimento técnico, foi feita uma pesquisa
bibliográfica, investigando-se teses, dissertações, livros e artigos em periódicos que
contribuíssem para definir o que seria um conflito socioambiental.
Outrossim, para proceder com esse estudo a respeito da definição de conflitos
socioambientais na bibliografia existente sobre o tema, o Capítulo se valeu de
uma estrutura específica. De início, será feita uma discussão a respeito do conflito,
especialmente, sob a perspectiva de alguns autores da Sociologia. Em seguida, uma
exposição acerca da terminologia “socioambiental” e a justificativa teórica para sua
utilização. Posteriormente, um estudo sobre os principais conceitos de “conflito
socioambiental” observados. Em conclusão, a partir dos pressupostos anteriormente
descritos, será desenvolvido o conceito a ser utilizado como suporte para o decorrer
da obra.

2. A NOÇÃO DE CONFLITO PARA A SOCIOLOGIA
Os conflitos possuem uma longa tradição na sociedade e influenciam, desde sempre,
na construção da humanidade e das relações sociais. É possível observá-los nas mais
diversas áreas: na religião; na geopolítica global e seus respectivos interesses (que
vão além das guerras); na literatura, por exemplo, por meio das tragédias gregas; na
o autor, mesmo que sem a profundidade atual, a expressão surgiu na silvicultura, no século XVI. Já no século XVII
(1713), a palavra formou um conceito estratégico (“organizar de forma sustentável”).
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música, que, no caso do Brasil, mostra-se como um grande instrumento de resistência
em momentos históricos; nas artes plásticas, em quadros famosos como a “Guernica”,
de Pablo Picasso, entre outras.
Diante dessa importância, as ciências sociais vêm estudando, cada vez, o conflito,
buscando conceituá-lo e criando uma teoria crítica sempre a partir de paradigmas
específicos e de diversos autores. Na Sociologia, vários teóricos influenciaram na
concepção da ideia de conflito e de suas causas. Dentre esses, inicialmente, destacamse Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim.
A abordagem marxista, como dispõem Giddens e Sutton (2017) na obra “Conceitos
essenciais da Sociologia”, ao analisar o sistema capitalista e a luta de classes, coloca que
as relações entre tais classes são caracterizadas por conflitos. Assim, Marx investiga a
importância das estruturas sociais e as consequentes tensões geradas em decorrência
das desigualdades entre as classes sociais. Ademais, para o autor alemão, a existência
do conflito baseia-se muito mais num determinismo estrutural que pouco se preocupa
com a intencionalidade dos atores (BIRNBAUM, 1995).
No caso de Durkheim, Nascimento (2001) aponta que o pensador francês concebe
os conflitos de três maneiras: a primeira, define os conflitos como tensões normativas
que ocorrem na origem da sociedade moderna; a segunda, entende-os como resultantes
da ausência de normas que ofereçam objetivos claros às pessoas. Logo, são reações
de indivíduos ou grupos sociais que não se identificam nas novas normas e estruturas,
gerando uma reação; por fim, a terceira, descrita na obra “Da divisão do trabalho social”,
afirma que o confronto de interesses entre grupos sociais está na noção de conflito
(DURKHEIM, 2015). Nesta última, observa-se uma semelhança entre a ideia de Durkheim
com a do alemão Karl Marx.
Já Weber faz uma abordagem do conflito que evita o determinismo estrutural.
Para ele, a luta é uma relação social em que a atividade é orientada pelo objetivo de
fazer prevalecer sua própria vontade contra a resistência dos parceiros, possuindo
elementos intervenientes que vão desde a força física até as capacidades intelectuais
ou organizacionais dos atores (BIRNBAUM, 1995).
Além disso, para esse autor, existem conflitos muito mais amplos e motivados por
outros elementos além de classe, como, por exemplo, diferenças políticas e divergências
de gênero, podendo ser relativamente desconexos ou independentes de classe (GIDDENS;
SUTTON, 2017).
Ainda quanto ao referido teórico da Sociologia, Birnbaum (1995) admite que, com ele,
a noção de conflito adquire uma nova dimensão: passa a ser visto como algo inerente
ao mundo social, perdendo, por conseguinte, seu caráter “patológico”. As ciências
sociais, portanto, passam a focar muito mais na perspectiva relacional do conflito, não
se restringindo apenas a uma visão estrutural.
Isto posto, Max Weber cria condições importantes para o surgimento e o
desenvolvimento de uma teoria mais crítica e avançada sobre a noção do conflito, trazida
por George Simmel, um renomado cientista social alemão.
Conforme Simmel (1983), o conflito é admitido por causar ou modificar grupos de
interesse, unificações, organizações. A princípio, é a negação da unidade e uma das
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interações mais vivas, não sendo exercida por um único indivíduo. Além disso, o conflito
é destinado a resolver dualismos divergentes, sendo uma forma de conseguir alguma
espécie de unidade, mesmo que seja por meio do esgotamento de uma das partes em
litígio. Em suma, é inerente ao conflito a resolução da tensão entre contrastes, sendo
uma forma de mediação de diferenças.
Outrossim, a tese defendida por Simmel é a de que o conflito obriga as partes
a reconhecerem umas às outras, mesmo que a relação seja antagonista. (GIDDENS;
SUTTON, 2017). Além do mais, segundo Birnbaum (1995), apresenta como algumas de
suas causas o ódio, a inveja, a necessidade e o desejo.
Dessa forma, Simmel (1983) evidencia que as interações sociais podem caracterizarse como relações conflitivas, relações de interesse mútuo e até mesmo relações de
subordinação ou dominação.
Após aprofundar a noção do conflito para a Sociologia e assumir a abordagem
de George Simmel, Nascimento (2001) teoriza sobre os elementos que caracterizam
os conflitos e regem sua evolução e intensidade. Os principais são: natureza, campo
específico, atores sociais diversos, objeto em disputa, dinâmica de evolução, mediadores
e tipologia. Todos esses são explicitados no Quadro 1:
Quadro 1 - Elementos definidores do conflito
Natureza

O conflito pode ter diversas naturezas. Ex: econômica, política, social,
ambiental, cultural etc.

Atores diversos

Indivíduos, grupos sociais, organizações, nações, coletividades ou
Estados. Possuem interesses distintos e modificam-se segundo a
natureza do conflito.

Campo de conflito

O espaço de movimentação dos atores.

Objeto em disputa

Os objetos podem variar de natureza, mas são sempre bens ou recursos
escassos, ou tidos como tais. Não são apenas bens materiais, podendo
os atores apresentarem percepções diferentes a respeito deles.

Dinâmica do conflito

Forma particular de se manifestar; evolução
própria; lógica de desenvolvimento peculiar.
Assim, os conflitos podem ser classificados como rápidos ou longos,
intensos ou parcimoniosos, agudos ou crônicos.

Mediadores ou observadores

Tipologia

Indivíduos ou grupos envolvidos marginalmente em um conflito, sem
interesse estabelecido e, geralmente, vítimas de seus efeitos.
Os conflitos podem ser classificados e constituírem, consequentemente,
tipologias. Essas são diversas e segundo diversos critérios, como os
tipos de atores, a natureza dos conflitos, os seus objetos ou campos.
Quanto aos atores, por exemplo, os conflitos podem ser simples e
complexos: os primeiros envolvem atores da mesma natureza; os
segundos compreendem atores distintos.

Fonte: Elaborado a partir de Nascimento (2001).
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Diante do exposto, verifica-se que o conflito não é um conceito novo e genérico
para a ciência. Pelo contrário, há cada vez mais estudos que buscam compreender
modalidades de conflitos. Dentre esses, na sociedade contemporânea, destacam-se os
conflitos socioambientais, que serão abordados a seguir.

3. UMA QUESTÃO SOCIAL, AMBIENTAL OU SOCIOAMBIENTAL?
Preliminarmente, no que se refere à utilização do termo “socioambiental”, opta-se
por tal denominação (ao invés de “ambientais” ou apenas “sociais”) por compreender
que, assim como defendem Sarlet e Fensterseifer (2017), as agendas social e ambiental
encontram-se em um mesmo projeto para o desenvolvimento humano.
Na seara jurídica, autores como Sarlet (2014), ao analisarem a Carta Magna de 1988,
consideram que o seu texto indica que há um verdadeiro sistema socioambiental, pois
aposta na proteção e na promoção integrada e harmônica das agendas mencionadas.
Nesse sentido, há uma integração entre os direitos sociais e os direitos ambientais, em
que a questão ambiental é fundamental para haver uma vida digna.
É importante ressaltar que esse marco jurídico-constitucional socioambiental resulta
da convergência da tutela dos direitos sociais e dos direitos ambientais em um mesmo
projeto para o desenvolvimento humano, inclusive pela noção integrada dos direitos
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Por isso, alguns autores chegam a reconhecer
que há, diante do ordenamento brasileiro, um Estado Socioambiental de Direito (SARLET;
FENSTERSEIFER, 2017b).
A proteção ambiental, dessa forma, para Sarlet e Fensterseifer (2017b) relacionase com a garantia de direitos sociais, afinal, a satisfação desses últimos depende de
condições ambientais propícias, como, por exemplo, o acesso à água potável.
A partir disso, pode-se inferir que adotar a terminologia “socioambiental” concretiza,
no campo lexical, a ideia de que a natureza e a sociedade não estão apartadas. Destarte,
afasta-se a dicotomia entre ambiente e sociedade e demonstra-se a interação entre esses.
Outrossim, abordar a problemática como sendo socioambiental surge da própria
discussão sobre a fragmentação do conhecimento e da necessidade de uma ruptura em
favor de um modelo integrativo, como explicam Fernandes e Sampaio (2008).
Na sociedade contemporânea, há grandes desafios na conciliação do desenvolvimento
econômico e da preservação ambiental. Quando tal entendimento não ocorre, as
consequências sociais são severas. Logo, os fenômenos dos sistemas ecológicos e sociais
não podem ser compreendidos de maneira fragmentada, pois ambos possuem relações
diretas e sistêmicas (FERNANDES; SAMPAIO, 2008).
Ilustrando esse pensamento, há o exemplo do aumento do consumismo. Enquanto
prática atual, seus efeitos são sentidos tanto socialmente quanto ambientalmente, unindo
essas esferas. Uma falta de planejamento na produção e no consumo podem ocasionar
maiores danos ecológicos, como geração de resíduos sólidos e poluição atmosférica, bem
como problemas sociais decorrentes da própria ineficiência das políticas de saneamento
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básico. Nesse caso, demonstra-se a faceta socioambiental dos problemas ecológicos,
corroborando com o entendimento de Sarlet e Fensterseifer (2020).
Ademais, a sujeição de grupos sociais aos efeitos negativos da degradação ambiental
acentua ainda mais a vulnerabilidade das suas condições existenciais, sujeitando-os a um
cenário de maior indignidade. Os mais pobres, aqueles que possuem uma vida precária
em termos de bem-estar, privados do acesso aos seus direitos sociais básicos, são as
pessoas mais vulneráveis aos efeitos negativos da degradação ambiental. Quando se
ignora o aspecto socioambiental que se insere nos problemas ecológicos na atualidade,
ampliam-se a exclusão e a marginalização social (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020).
O Papa Francisco (2015), na Carta Encíclica Laudato Si’, documento em que demonstra
sua preocupação com a Casa Comum35, reafirma o mesmo pensamento ao dizer que o
ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Diante disso, não é
possível enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não for dada a devida
atenção às causas da degradação humana e social. As consequências dos desequilíbrios
da contemporaneidade manifestam-se nos conflitos gerados pela ausência de recursos.
De forma clara e direta, o líder religioso lembra que, atualmente, não se pode deixar
de admitir que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se converte em uma
abordagem social. Refletir sobre a ecologia é estudar as relações entre os organismos
e o meio ambiente, sabendo que tudo está interligado e integrando os mais diversos
conhecimentos numa visão mais ampla da realidade (FRANCISCO, 2015).
Ele conclui dizendo que a natureza não é separada dos seres humanos, afinal, estão
todos incluídos nela, são partes dela e se compenetram. Por isso, diante dos problemas,
é essencial procurar e examinar soluções integrais, que considerem as interações dos
sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. As crises não estão separadas: uma
ambiental e outra social; essas estão juntas em uma complexa crise socioambiental
(FRANCISCO, 2015).
A própria ideia de desenvolvimento sustentável, conceito esse cunhado no “Relatório
Nosso Futuro Comum” (1987), e o reconhecimento dos três pilares que o integram e
dão suporte, quais sejam, o econômico, o social e o ambiental (SARLET; FENSTERSEIFER,
2017), também apontam uma integração entre áreas e não um isolamento.
Machado (2013) acrescenta que compreender o referido termo a partir desses três
pilares significa que todos esses aspectos devem coexistir e, no caso de conflitos, devem
ser ponderados e considerados mutuamente na tomada de decisão e no estabelecimento
de compromissos.
Como sintetiza Fiorillo (2020), o desenvolvimento sustentável, considerado como
princípio norteador das ações humanas e do ordenamento jurídico, objetiva a conquista
de um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento social, o crescimento econômico e
o uso dos recursos naturais.
“Casa Comum” é uma expressão utilizada pelo Papa Francisco para referir-se ao Planeta. No início da Encíclica, ele
aborda a relação do ser humano com a natureza relembrando um cântico de São Francisco de Assis, no qual o autor
compara o Planeta Terra (Casa Comum) ora a uma irmã, com quem se partilha a vida, ora a uma mãe, que acolhe a
todos. Posteriormente, Francisco explicita novamente esse elo ao fazer alusão ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio
e à mãe terra (FRANCISCO, 2015).
35
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Prosseguindo para a esfera internacional, a incorporação do desenvolvimento
sustentável como baliza fundamental, além de ter ocorrido no citado “Relatório Nosso
Futuro Comum”, sobreveio na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
de 1992. Em seu Princípio 4, veio assentar que, com o intuito de alcançar o desenvolvimento
sustentável, a proteção do meio ambiente deverá caracterizar-se como parte integrante
do processo de desenvolvimento e não poderá ser observada de maneira isolada, anotam
Sarlet e Fensterseifer (2020).
No âmbito normativo do país, antes mesmo da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB) de 1988, essa noção de sustentabilidade e de desenvolvimento
sustentável já estava presente, por exemplo, com a Lei n.º 6.938/81, que instituiu a
Política Nacional de Meio Ambiente. Entre os seus objetivos, o texto legal enfatiza, no
seu artigo 4º, inciso I, a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981).
É importante ressaltar que, mesmo não sendo o centro de discussão deste Capítulo,
alguns autores criticam o conceito comumente utilizado para desenvolvimento
sustentável e consideram esse tripé insuficiente.
Boff (2012) considera contraditória a tese de que, para ser sustentável, o
desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente
correto. Para ele, desenvolvimento e sustentabilidade possuem lógicas distintas e que se
contrapõem: o primeiro é linear, crescente, privilegia a acumulação individual e supõe a
exploração. Já o segundo é circular, includente, objetivando a cooperação e a coevolução.
Mesmo com essas críticas, o seu objetivo não é separar os pilares sociais ou
ambientais, e sim melhor questioná-los diante da sua concretização e interpretá-los a
partir da realidade econômica a que estamos submetidos, na qual o meio ambiente é
subjugado.
Nesse mesmo sentido, ainda quanto ao uso do adjetivo socioambiental, Molinaro
(2006) também defende o seu uso, afirmando, dentre outros motivos, que ele qualifica
as políticas públicas ambientais com a participação dos movimentos sociais, fortalecendo
uma metodologia da ação social e ambiental, promovendo condições e estabelecendo
o ambiente como um lugar de encontro.
Portanto, quando as questões são discutidas como socioambientais, considera-se
toda essa mudança de paradigmas e analisam-se as crises entre o meio ambiente e o
ser humano em toda sua complexidade, buscando suas causas e uma melhor resolução
ou mediação, sem jamais deixar de articular diferentes conhecimentos para abranger
as múltiplas relações.
Em relação à dita complexidade das crises, Capra e Mattei (2018), na sua obra “A
Revolução Ecojurídica: O Direito Sistêmico em Sintonia com a Natureza e a Comunidade”,
revelam necessidade do fortalecimento de uma visão sistêmica e ecológica do mundo,
em que a sociedade passa a vê-lo como uma grande rede de conexões e não como uma
máquina com suas partes isoladas.
Para eles, o Planeta vive diante de problemas ambientais de dimensão global, que não
podem ser vistos isoladamente e que, em sua essência, são sistêmicos. Assim, são ligados
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entre si e interdependentes. Com isso, é necessária uma mudança de paradigmas que
ultrapasse essa visão mecanicista que ainda permeia a sociedade (CAPRA; MATTEI, 2018).
Esse novo paradigma deve considerar o mundo como um todo integrado a fim de
que tenhamos uma verdadeira ecologia profunda, isto é, uma ecologia que reconheça
a ligação entre os fenômenos e que considere os ambientes natural e social (CAPRA;
MATTEI, 2018).

4. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Segundo Theodoro (2005), os conflitos socioambientais podem ser comparados a
outros tipos de conflitos presentes em nossa sociedade, tendo como diferencial o fato
de englobarem, geralmente, coletividades em torno de bens difusos, sendo um embate
entre diversos atores. Além destes, como já dito anteriormente, segundo Nascimento
(2001), os conflitos também apresentam observadores, que, geralmente, são as vítimas
de seus efeitos.
Além disso, conforme Theodoro (2005), nesses conflitos gerados em torno
principalmente da disputa pelo uso de determinados recursos naturais, há dinâmicas
entre os atores que precisam ser contextualizadas, afinal, são percepções e interesses
distintos.
Assim sendo, concordando com Theodoro (2005), é um desafio constante a
complexidade dos conflitos criados em torno do uso de um determinado recurso,
especialmente quando envolve relações de poderes desiguais, pois existem
especificidades próprias que devem ser levadas em consideração.
Para Muniz (2009), conflitos entre grupos sociais no embate pelo uso dos recursos
naturais, são chamados de conflitos distributivos ou conflitos socioambientais. Para o
mesmo autor, a própria Ecologia Política trabalha o conceito de conflitos socioambientais
como sendo os conflitos que aparecem a partir da disputa pelo acesso aos bens e
serviços ambientais, isto é, são conflitos travados em torno dos problemas do uso e
da apropriação dos recursos naturais; confronto entre atores sociais que sustentam
variadas lógicas para a gestão dos bens coletivos de uso comum.
Outro autor, Paul Little, define os conflitos socioambientais como disputas entre
os grupos sociais decorrentes dos diferentes tipos de relação que eles mantêm com
seu meio natural. Esse conceito de socioambiental envolveria o mundo biofísico e seus
diversos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais e o relacionamento
dinâmico e interdependente entre esses dois mundos (LITTLE, 2001).
Buscando estabelecer parâmetros para melhor analisá-los e compreendê-los a fim de
investigar métodos de resolução, Little (2001) ainda classifica os conflitos socioambientais
em três grupos: a) os conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais; b) os
conflitos em torno dos impactos ambientais e sociais ocasionados pela ação humana e
natural; c) os conflitos ao redor do uso dos conhecimentos ambientais.
Quanto aos atores, qualquer um desses conflitos possui um conjunto de atores
sociais particulares envolvidos, cada um com sua forma de adaptação e modo de vida
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que entram em colisão com as formas dos outros grupos (LITTLE, 2001). Essa ideia
corrobora com a própria dimensão social do conflito socioambiental e que foi apoiada
precedentemente.
Little (2001) ainda traz uma contribuição fundamental para a análise dos conflitos
socioambientais. Para ele, não há um modelo uniforme que deve ser aplicado para
o tratamento desses conflitos, porém, ele sugere que o diagnóstico do conflito
socioambiental deve ser feito considerando três passos: o primeiro é a identificação
e análise dos principais atores sociais compreendidos no conflito; o segundo é a
identificação com a respectiva análise dos principais agentes naturais abrangidos no
conflito; o terceiro é a análise sintética e global do conflito específico (Quadro 2).
Quadro 2 - Passos para a análise do conflito socioambiental

1º Passo: Atores sociais

Cada ator social deve ser compreendido a partir dos seus interesses
econômicos e ambientais. Deve ser feita uma hierarquização desses
interesses para melhor compreender cada ator social e observar
também o tipo de poder à sua disposição.

2º Passo: Agentes naturais

Identificar e analisar os principais agentes naturais abrangidos no
conflito. Podem ser gerados tanto impactos ambientais quanto sociais.

3º Passo: Conflito específico

Analisar o poder dos distintos participantes do conflito específico,
observando o antagonismo entre os interesses e formas de adaptação.
Também é preciso fazer uma análise das relações sociais, políticas e
econômicas entre os atores envolvidos e identificação de impactos
ambientais.
Fonte: Elaborado a partir de Little (2001).

Já para Carvalho e Scotto (1995), essa modalidade de conflito permite que seja feita
uma análise entre atores sociais opostos, que lutam pelos mesmos recursos aos quais
dão um valor específico. Diante disso, as autoras afirmam que há uma própria noção
de antagonismo e de interesse distintos dentro do conceito aqui analisado.
Portanto, explicitam que os conflitos em questão se configuram pelo enfrentamento
entre interesses opostos em torno dos bens ambientais pelos atores sociais que disputam
diversas formas de controlar o acesso e regular o uso desses bens. Assim, os elementos
da natureza e as regras de organização que demarcam os seus usos configuram os seus
objetos (CARVALHO; SCOTTO, 1995).
Ademais, no que tange a esses conflitos que envolvem os recursos naturais, Carvalho e
Scotto (1995) defendem que esses reúnem especificidades como a existência de impactos
diretos ou indiretos provenientes das atividades que têm objetivos socioeconômicos
defendidos pelos atores envolvidos.
No que concerne aos impactos, habitualmente, mencionam-se os ambientais. A
Resolução n.º 1/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) assim define os
impactos ambientais:
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Art. 1º. [...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, grifo nosso).

Como grifado, esses impactos podem afetar atividades sociais e econômicas. Isso
corresponde a mais um elemento que reafirma a questão como “socioambiental”
(abordada na seção anterior) e demonstra que um impacto ambiental pode ter relação
direta ou indireta com impactos sociais e econômicos.
Quanto a essa definição, inclusive, Sánchez (2008) pondera a impropriedade da
Resolução. Na prática, refere-se muito mais à definição de contaminação, o que se
observa ao mencionar “matéria ou energia resultante das atividades humanas” como
fator responsável pela alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas.
O autor, após trazer diversas considerações conceituais, entende o impacto ambiental
como a alteração da qualidade ambiental resultante da modificação de processos
naturais ou sociais provocada pela ação humana. Com esse conceito, ele reflete o caráter
dinâmico do ambiente e, claramente, explicita que o impacto é resultado de uma ação
humana (SÁNCHEZ, 2008)
Os impactos sociais e econômicos são tão presentes também que, nos estudos de
impactos ambientais, segundo Sánchez (2008), um impacto muito descrito em razão da
execução de determinada atividade é a denominada “criação de empregos”.
Logo, o exercício de uma atividade econômica e seus respectivos conflitos
socioambientais gerados podem ocasionar impactos de natureza ambiental e, ao mesmo
tempo, sociais e econômicos.
Por fim, para Acselrad (2004), esses conflitos existem quando são envolvidos grupos
sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado do território. Pode
derivar da disputa por apropriação de uma mesma base de recursos ou de bases
distintas, mas conectadas por interações ecossistêmicas. Sua origem se dá quando
pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do
meio que desenvolvem ameaçada por impactos negativos resultantes do exercício das
práticas de outros grupos.
Assim, esses conflitos opõem atores sociais que desenvolvem ou adotam distintas
formas técnicas, sociais, culturais e simbólicas de apropriação dos elementos materiais
de um mesmo território ou de territórios relacionados (ACSELRAD, 2004).
No que concerne à “arena” desses conflitos, Acselrad (2004) reconhece as unidades
territoriais compartilhadas por um conjunto de atividades, cujo acordo social é rompido
em razão das consequências indesejáveis da atividade de um dos agentes sobre as
condições materiais do exercício das práticas de outros agentes.
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5. CONCLUSÃO: DEFINIÇÃO ADOTADA
Como exposto no decorrer deste Capítulo, discutir a ideia de conflito socioambiental
é mais profundo do que possa parecer inicialmente. Os termos analisados isoladamente
(“conflito” e “socioambiental”) possuem, desde já, um debate antigo e amplo. Quando
formam uma única expressão, tal discussão ganha ainda mais contornos.
O conflito é uma realidade presente na sociedade e, como delineado anteriormente,
possui uma teoria fundamental dentro do campo da Sociologia, especialmente nos
grandes clássicos, como Weber, Durkheim e Marx. Destaca-se ainda o pensamento de
Simmel, que estudou até mesmo qual seria a finalidade de um conflito e influenciou
outros pensadores.
No que se refere aos conflitos que compreendem os recursos naturais, a opção de
classificá-los com o vocábulo “socioambiental” mostrou-se adequada, principalmente
em razão da forte tendência de integrar o social e o ambiental nas relações e nas
áreas do conhecimento, como a seara jurídica. Logo, a degradação ambiental acarreta
consequências sociais, assim como envolve algumas questões sociais (por exemplo, o
consumismo); podendo ocasionar crises ambientais e sociais mais amplas. Ademais, a
busca de soluções só será efetiva quando se considerar a integralidade em um cenário
de realidades distintas e socioambientais.
Diante de tal arcabouço teórico, buscou-se conciliar as várias contribuições dos
autores a respeito dos conflitos socioambientais, realizando as devidas adaptações e
adotando a definição considerada mais adequada para o decorrer da presente obra.
Portanto, conclui-se que o conflito socioambiental corresponde ao “confronto de
interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos
naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão,
sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou
econômica”36.
Quanto à análise de tais conflitos e a proposição de alternativas de resolução, é
essencial a identificação dos atores envolvidos, investigação das atividades econômicas
relacionadas (nos aspectos mais relevantes a serem considerados) e a discussão dos
impactos ocasionados a partir do confronto de interesses descrito acima.

Definição originária do Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
36
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CAPÍ T UL O 3
A PROTEÇÃO NORMATIVA DA ZONA COSTEIRA E UM OLHAR PARA
O ESTADO DO RN
João Victor Martins Domingos

1. INTRODUÇÃO
A Zona Costeira é uma macrorregião que possui uma grande diversidade de
ecossistemas e uma enorme importância ecológica, econômica e social. No Brasil, milhões
de pessoas residem nessa área - que abarca diversas capitais - e, consequentemente,
é marcada por um forte desenvolvimento urbano. Além disso, atividades econômicas
das mais diversas ocorrem nesse ambiente, gerando uma sobreposição de interesses
e impactos ambientais negativos, a depender do caso.
Muitos municípios vão crescendo sem um planejamento e organização territorial
que dê conta de garantir um uso e ocupação sustentável das áreas urbanas. Com essa
realidade, fica clara a vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros, tão degradados,
destruídos e alvos de poluição37. Uma quantidade exacerbada de resíduos líquidos e
sólidos, principalmente, o plástico38, é lançada ao mar. Isso gera uma poluição no mar,
nas praias e traz consequências negativas diversas para a vida marinha39.
O Estado do Rio Grande do Norte faz parte da região Nordeste do país e parte
considerável do seu território se localiza na Zona Costeira. Ecossistemas como os
manguezais compõem a biologia e a paisagem do Estado. Da mesma forma, sua economia
é sustentada por um grande número de atividades exercidas na área litorânea. Como
não poderia ser diferente, nesse ente da Federação, há uma realidade marcada por
contradições e impactos no meio ambiente, que requer de todos uma mudança de
paradigmas e ações concretas. Partindo dessas premissas, o Direito possui um papel
primordial nessa quadra atual.
Na agenda internacional, a Zona Costeira está presente nas discussões há décadas.
Na Declaração de Estocolmo, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano de 1972, por exemplo, o seu Princípio 7 dispõe que os Estado deverão
Em 2021, por exemplo, completaram-se dois anos do desastre envolvendo o vazamento de óleo que atingiu o litoral
do Nordeste e diversas unidades de conservação. Um pouco mais de 5.300 toneladas de óleo foram recolhidas nas
praias e, até o presente ano, não há um desfecho para o caso. Os danos ambientais foram imediatos e perdurarão
por anos, com proporções inimagináveis (MADEIRO, 2021).
38
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o plástico
é responsável por 70% dos resíduos encontrados nos mares brasileiros. De acordo com o levantamento, os resíduos
coletados nas orlas das praias têm cerca de 10% de sua origem nas próprias praias e o restante é proveniente de
outras áreas urbanas (BOCCHINI, 2021).
39
Comumente, tartarugas marinhas são encontradas mortas após ingerirem plástico, por exemplo.
37
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adotar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias
capazes de trazer algum perigo para a saúde dos seres humanos e da vida marinha,
menosprezar as chances de derramamento ou impedir outros usos legítimos do mar
(CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO, 1972).
Na Agenda 21, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, o seu Capítulo 17 trata sobre a proteção
dos oceanos, todos os tipos de mares, das Zonas Costeiras e da sua proteção. Nele,
encontram-se temáticas como uso racional e desenvolvimento, gerenciamento integrado
e desenvolvimento sustentável das Zonas Costeiras.
Entre os outros documentos internacionais e convenções que ainda permeiam a
matéria (exemplificadamente, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar,
ocorrida em Montego Bay, no ano de 1982), mais recentemente, merece destaque a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
(ONU).
Essa foi criada a partir de um acordo firmado, em 2015, pelos Estados-membros
da ONU. Dela originaram-se os denominados 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e 169 metas para serem cumpridas em quinze anos. Conforme
Sarlet e Fensterseifer (2020), esses ODS são integrados, indivisíveis e equilibram as três
dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental).
No ODS 14, cujo título é “Vida na Água”, almeja-se conservar e promover o uso
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável. Nas suas metas, por exemplo, refere-se a atividades comuns na Zona
Costeira (pesca artesanal, aquicultura e turismo), proteção de ecossistemas marinhos
e conservação das zonas costeiras e marinhas (BRASIL, 2017).
Porém, não é só na seara internacional que a Zona Costeira é objeto de discussão.
No caso do Direito brasileiro e, em especial, no Estado do RN, há normas que também
buscam proteger e conservar a Zona Costeira, que vão desde a Constituição Federal
até o ordenamento jurídico infraconstitucional. Para pensar em uma gestão costeira
integrada e efetiva, conhecê-las é uma etapa imprescindível.
Diante desse quadro, é essencial estudar fontes primordiais para o Direito Ambiental,
especialmente, no âmbito nacional: a Constituição e a legislação infraconstitucional. No
caso em tela, especificamente a respeito da Zona Costeira. Segundo Sarlet e Fensterseifer
(2020), a primeira, ao colocar a proteção do meio ambiente no centro normativo,
contribui para fortalecer a sua tutela e irradiar os valores ecológicos para o âmago do
ordenamento jurídico nacional; já, quanto à segunda, é no plano infraconstitucional que
ocorre efetivamente a regulação da matéria ecológica no cenário jurídico brasileiro. Logo,
demonstra-se a importância de se abordar a referida temática no trabalho em questão.
Ante o exposto, o objetivo do presente Capítulo é compreender a normatização
da Zona Costeira no Brasil e no Rio Grande do Norte. Para cumprir com tal objetivo,
o Capítulo, inicialmente, apresenta o que é a Zona Costeira, sua área no Brasil,
características e importância, principalmente ecológica e econômica. Em seguida, aborda
o cenário normativo constitucional e infraconstitucional, a nível nacional, de proteção
a esse espaço. Por fim, explica a Zona Costeira no Estado do RN, sua área, relevância e
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principais atividades, para que, posteriormente, explique-se o regime jurídico de proteção
a essa macrorregião no Estado.
No tocante à metodologia adotada, quanto à abordagem, o método de pesquisa foi
o qualitativo, contribuindo com revelações e explicações sobre legislações existentes.
Em relação ao objetivo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida, eminentemente, sob uma
modalidade descritiva, englobando uma temática já conhecida sob o aspecto legislativo
e proporcionando uma visão que propicie maiores aprofundamentos até de caráter
mais crítico. Em relação ao procedimento técnico, foi feita uma pesquisa bibliográfica,
investigando-se teses, dissertações, livros e artigos em periódicos para definir o que
seria um conflito socioambiental.

2. A ZONA COSTEIRA E SUA IMPORTÂNCIA
Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que fundamentam
publicações a respeito do “Projeto Orla” - instrumento que visa a estimular atividades
socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável e à promoção de
uma gestão integrada da orla - a Zona Costeira compreende uma faixa de 8.698 km de
extensão e largura variável, abrangendo um conjunto de ecossistemas contíguos sobre
uma área de aproximadamente 388.000 km², que contempla uma parte terrestre e uma
área marinha (BRASIL, 2006).
No que diz respeito aos dados sobre sua população, o Atlas Geográfico das Zonas
Costeiras e Oceânicas do Brasil foi uma publicação importante no ano de 2011, a partir
de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), visando à difusão de informações
sobre o litoral brasileiro. No estudo, estão presentes questões de dimensões histórica,
demográfica, econômica, social, cultural e natural.
Nesse documento, com base no Censo de 2010, afirma-se que o Brasil apresenta
cerca de 26,58% da população em municípios da Zona Costeira. Isso se dá, dentre outros
motivos, em decorrência de fatores históricos relacionados à ocupação do território
brasileiro (IBGE, 2011).
Como explica o geógrafo Moraes (2007), no Brasil, assim como em todas as áreas
coloniais americanas, o colonizador chegou nas terras por via marítima. Dessa forma,
os primeiros assentamentos lusitanos em terras brasileiras localizaram-se, com raras
exceções, na Zona Costeira. Após um processo de ocupação mais consolidado, o
povoamento extravasou para o seu entorno.
Hoje, o seu povoamento é amplo e disperso, englobando diversos grupos e
caracterizando o espaço como habitat das comunidades de pescadores artesanais,
remanescentes de quilombos, comunidades indígenas e demais agrupamentos
tradicionais (PRATES; GONÇALVES; ROSA, 2012).
Ainda conforme o IBGE (2011), uma grande parte dessa população mencionada
está ocupada em atividades, direta ou indiretamente, ligadas ao turismo, produção de
petróleo e gás natural, pesca e serviços que atendem à dinâmica econômica criada por
esses municípios e outros próximos à Zona Costeira.
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Essa área abrange 17 (dezessete) Estados da Federação (Figura 1) e concentra 13
capitais brasileiras, algumas das quais são regiões metropolitanas onde vivem milhões
de pessoas, um indicador do elevado nível de pressão antrópica a que seus recursos
naturais estão submetidos (PRATES; GONÇALVES; ROSA, 2012).
Figura 1 - Delimitação da Zona Costeira brasileira

Fonte: Oliveira e Nicolodi (2012).

Para construção do seu conceito, várias foram as definições já estabelecidas e
polêmicas existentes, afinal a Zona Costeira não é sempre uma unidade natural evidente
e com um espaço padrão. Critérios alternativos foram buscados, ensina Moraes (2007).
Porém, duas concepções predominam na literatura especializada: a primeira coloca o
espaço como uma unidade natural, possível de ser delimitada no terreno por atributos
físicos ou biológico; a segunda compreende que se trata de uma unidade políticoadministrativa e que não necessariamente se apresenta com limites naturais (BRASIL, 2015).
Em vista disso, a concepção naturalista predomina nos trabalhos de caráter acadêmico
e acaba por defini-la como a borda oceânica das massas continentais e das ilhas, que se
apresenta como área de influência conjunta de processos marinhos e terrestres, o que
ocasiona ambientes com uma identidade própria (BRASIL, 2006).
A Zona Costeira é uma das áreas que mais sofre com grandes problemáticas
socioambientais, em virtude da exploração exacerbada dos seus recursos naturais e o
uso desordenado do solo. Por ter aspectos econômicos, ecológicos e até socioculturais
envolvidos, há uma importância estratégica para a sua proteção.
Com relação às questões econômicas e socioculturais, nesse ambiente são exercidas
atividades que geram renda e que se relacionam diretamente com o seu patrimônio
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ambiental. Em publicação em homenagem aos 25 (vinte e cinco) anos do gerenciamento
costeiro, o Ministério do Meio Ambiente esclarece que são várias as atividades econômicas
existentes na área, dentre essas, destacam-se o turismo, principalmente em decorrência
do uso de praias; geração de energia; indústria; pesca e carcinicultura (BRASIL, 2015).
Os ecossistemas presentes nessa macrorregião possuem uma grande função
ecológica de transição e viabilização de trocas genéticas entre os ecossistemas tanto
continentais quanto marinhos, em um espaço na qual os biomas são ricos de recursos
alimentares, paisagísticos, entre outros (MILARÉ, 2015).
Quanto a esse papel ecológico, os estuários, por exemplo, constituem espaços
fundamentais de reprodução e alimentação, além de levarem nutrientes essenciais
aos processos aquáticos. Já os manguezais possuem funções vitais para a manutenção
da fauna, podendo ser considerado o berçário de diversas espécies (BRASIL, 2006).
Ao mesmo tempo, a área aqui descrita é responsável por outras funções ecológicas,
como a prevenção de inundações, da intrusão salina e da erosão costeira; proteção
contra tempestades; reciclagem de nutrientes e substâncias que causam poluição e o
abastecimento direto ou indireto de habitats e de recursos para uma ampla variedade
de espécies, como apontam Prates, Gonçalves e Rosa (2012).
Conforme Milaré (2015), a Zona Costeira exibe grandes variações na sua formação
geológica, desde encostas cristalinas, à planície e restingas. Em razão dessa diferenciação,
abriga muitas variedades de vegetais e animais. Além disso, em seu contorno, situamse regiões com determinada aridez, restingas, lagunas e bancos de areias, manguezais,
recifes e planícies arenosas. Ainda, em alguns trechos, encontram-se remanescentes
da Mata Atlântica.
Além da Mata Atlântica, registra-se, ainda, uma sobreposição territorial com os
biomas Amazônia, com a Caatinga (mesmo em menor escala), Cerrado e Pampa, o que
não a caracteriza como uma unidade ecológica, mas como um complexo de ecossistemas
formadores de ambientes de grande relevância para a sustentação da vida (PRATES;
GONÇALVES; ROSA, 2012).

3. A ZONA COSTEIRA E SUA PROTEÇÃO NORMATIVA CONSTITUCIONAL
E INFRACONSTITUCIONAL
No que se refere ao campo normativo, de início, é relevante versar um pouco sobre o
artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, pertencente
ao Capítulo VI do Título VIII (Da Ordem Social), que é totalmente dedicado ao meio
ambiente.
O caput desse artigo dispõe o seguinte: “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 preserválo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, [2020]).
Ao analisar o referido texto constitucional, desde logo, conclui-se que foi criado um
direito constitucional fundamental ao meio ambiente equilibrado, que, pela sua natureza, é
indisponível (MILARÉ, 2015) e abrange a todos. Para Antunes (2010), o “todos” possui o sentido
de qualquer indivíduo que esteja em território nacional (ou seja, até mesmo os estrangeiros
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não residentes no país e aqueles que tenham tido seus direitos de cidadania suspensos),
independentemente de sua condição jurídica para o ordenamento jurídico pátrio.
Nas palavras de Milaré (2015), a norma reputa o meio ambiente como bem essencial
à sadia qualidade de vida e o situa como entidade autônoma ao considerá-lo como
“bem de uso comum do povo”. Isso significa que pertence à sociedade em geral e não
a indivíduos isoladamente. Assim, por ser de toda coletividade, é considerado um bem
difuso (TRENNEPOHL, 2020).
Ademais, estabelece obrigações de fazer para o Poder Público, quais sejam, de
zelar pela defesa (defender) e preservação do meio ambiente, conforme Milaré (2015).
Derivando do § 1º do artigo 225, os incisos de I a VII positivam os deveres específicos
relacionados a esse dever estatal geral de defesa e preservação do meio ambiente
ou, como explana Trennepohl (2020), os instrumentos de garantia. Salienta-se que o
Poder Pública não compreende somente o Poder Executivo, como também os Poderes
Legislativo e Judiciário (MACHADO, 2013). No que se refere aos indivíduos, eles passam
de meros titulares de um um direito para também assumirem o papel de titulares dos
mesmos deveres descritos (MILARÉ, 2015).
Quanto aos titulares, o caput ainda inova ao não abranger somente as pessoas
que vivem na contemporaneidade (as presentes gerações), como também aquelas que
poderão existir (as futuras gerações) (MILARÉ, 2015). Segundo Sarlet e Fensterseifer
(2020), mesmo que não seja atribuída a titularidade do direito para as futuras gerações
para alguns, não há como negar a existências de deveres fundamentais de proteção
ecológica conferidos às gerações humanas presentes, no entanto, tendo como
beneficiárias também as futuras gerações,
Já os §§ 2º ao 7º dizem respeito às determinações particulares (TRENNEPOHL, 2020).
No que toca à Zona Costeira, essa está incluída na redação do § 4º do artigo 225 da CRFB
de 1988, que assim dispõe:
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.
[...]
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (BRASIL, [2020],
grifo nosso).

Diante disso, a Carta Magna dá tratamento particular a cinco macrorregiões, entre
os biomas brasileiros, em razão das características específicas dos seus ecossistemas e
de suas fragilidades. Dentre essas regiões, inclui-se a Zona Costeira.
O legislador constitucional demonstrou tanta preocupação com a sua proteção que
estabeleceu limitações para o seu uso, que só se dará na forma da lei e dentro de
condições que garantam a preservação do meio ambiente.
Segundo Milaré (2015), a expressão “patrimônio nacional” não significa propriedade
federal ou do Estado, mas de uma riqueza em que todos têm o dever de preservar e
de transmitir às gerações futuras, principalmente diante das atividades econômicas. O
Estado atua como um administrador desse patrimônio que pertence à coletividade - e
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possui um valor relevante - ou como um gestor que administra bens que não são dele,
razão esta que o obriga a explicar convincentemente tal gestão (MACHADO, 2013).
Quanto à palavra “lei”, utilizada no referido dispositivo, é importante dizer que ela
demonstra que é necessária uma norma abstrata, de caráter genérico e preparada pelo
Poder Legislativo, mesmo que, depois, haja um ato do Poder Executivo (decreto) para
regulamentá-la.
A Constituição de 1988 reconhece também três outros direitos que precisam ser
abordados no âmbito do gerenciamento costeiro integrado: os direitos ao planejamento
das cidades, ao meio ambiente equilibrado e à participação popular na gestão das cidades
(OLIVEIRA; NICOLADI, 2012).
No âmbito infraconstitucional, mesmo antes da Constituição vigente já havia uma
preocupação do legislador ordinário em definir um regime especial de tutela para a costa,
possuindo um histórico normativo que inicia, principalmente, na década de 1980 (Figura
2), com alguns diplomas merecedores de considerações, como se demonstra a seguir.
Por isso, foi editada a Lei n.º 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC), tendo sido o seu texto legal recepcionado pela Lei Maior.
Figura 2 - Histórico Legal da Zona Costeira

Fonte: Brasil (2018).
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De acordo com o marco legal do PNGC, o detalhamento do Plano é feito pela
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), com consulta ao Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama). O Grupo de Coordenação do Gerenciamento
Costeiro (COGERCO) é responsável pela atualização do PNGC, explica o Ministério do
Meio Ambiente (BRASIL, 2015).
A primeira versão do PNGC foi apresentada em 1990, tendo este marco legal original
a sua segunda edição aprovada em 1997 (PNGC II), na forma de Resolução 005 da CIRM,
de 03/12/97, que ainda está em vigor (BRASIL, 2006).
Para cumprir com os princípios e objetivos definidos pela Lei n.º 6.938/81, conhecida
como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), nos artigos 1º, 2º e 4º, o referido
Plano estabelecerá os critérios para a utilização dos recursos naturais, visando à melhoria
da qualidade de vida da população e a proteção do patrimônio natural, histórico, étnico
e cultural, segundo Sirvinskas (2019).
Assim sendo, a Lei n.º 7.661/88 almeja dar racionalidade ao uso dos recursos (bem
ambientais utilizados de forma econômica) existentes na Zona Costeira. Seu objetivo
não é impedir o uso dos recursos existentes no litoral; pelo contrário, é permiti-lo, sendo
que observando a sustentabilidade ambiental (ANTUNES, 2010).
Ao analisar a própria Lei n.º 6.938/81, citada anteriormente, Machado (2013) destaca
o seu artigo 2º, caput, que possui a seguinte redação:
Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981).

Portanto, o Plano terá que fazer, diversas vezes, escolhas de políticas nas quais
o desenvolvimento econômico e o meio ambiente divergem. Se possível, deverá
compatibilizar tais políticas. Caso não seja possível essa harmonização, a Lei n.º
7.661/1988, posterior à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu como
prioridade, no seu artigo 3º: a conservação e proteção dos bens (MACHADO, 2013).
No seu artigo 2º, parágrafo único, a mesma Lei n.º 7.661/88 conceituou a Zona
Costeira como “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo
seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que
serão definidas pelo Plano” (BRASIL, 1988).
Assim, conforme Machado (2013), a lei brasileira não considerou a Zona Costeira
como uma área de compartimentos fechados, conceituando esse espaço, cientificamente,
como um local de interação entre o ar, o mar e a terra.
Ademais, segundo o § 1º do artigo 5º da Lei do PNGC, os Estados e Municípios poderão
instituir, mediante lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento
Costeiro, observando as normas e diretrizes do Plano Nacional e designando os órgãos
competentes para a execução desses Planos (BRASIL, 1988).
Isso evidencia que o gerenciamento costeiro não é de simples administração,
necessitando do envolvimento dos três níveis da Administração Pública, nas palavras
de Antunes (2010), o que não é fácil.
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Já no âmbito dos instrumentos de proteção ambiental, a lei que instituiu o PNGC
inovou ao prescrever, no artigo 6º, § 2º, que, para licenciamento em várias situações40, o
órgão competente solicitará a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com o
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) devidamente aprovado na forma
da lei.
Machado (2013) ressalta que, ao ser feito o EIA, deve-se considerar o princípio da
precaução, por isso, seguindo o teor do Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992, a
ausência de certeza científica absoluta não deve servir como argumento para negligenciar
a adoção de medidas efetivas capazes de evitar a degradação do meio ambiental (MILARÉ,
2015).
Outro dispositivo que merece destaque na mesma legislação é o artigo 10, caput, o
qual afirma que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado
o livre acesso a elas e ao mar.
Essa lei, na prática, antecipou-se ao texto constitucional, que, em seu art. 225, caput,
conceituou o meio ambiente como bem de uso comum do povo (MACHADO, 2013).
Consequentemente, as tentativas de privatizar as praias e/ou o cometimento de ato
com o intuito de impedir o acesso às praias devem ser repelidas.
Posteriormente, depois dos PNGC I e II, regulamentou-se esse diploma legal por
meio do Decreto n.º 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Esse ato normativo, cumprindo
esse papel regulamentador, dispõe sobre regras de uso e ocupação da Zona Costeira,
estabelece critérios de gestão da orla marítima, bem como traz outras providências.
Dentre essas, por exemplo, estabelece competências para os Estados (artigo 13) e para
os Municípios (artigo 14).
Esse Decreto ainda esclarece sobre as áreas que integram a Zona Costeira e pretende
orientar os futuros planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro. Além do
mais, conforme Bacellar Sobrinho (2006), no seu artigo 3º, estabelece os limites da Zona
Costeira, tanto na sua faixa marítima (12 milhas náuticas) quanto na terrestre (municípios
costeiros); já no artigo 4º, descreve as características daqueles Municípios que, apesar
de não defrontantes com o mar, devam compor a faixa terrestre da Zona Costeira.
Em termos normativos, a partir de 2004 institui-se, ainda, um novo espaço de gestão
territorial: a Orla Marítima, definida no seu artigo 22 como a faixa contida na zona
costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre,
caracterizada pela interface entre a terra e o mar (OLIVEIRA; NICOLODI, 2012). Como
leciona Moraes (2007), seria o espaço imediato de contato entre os meios terrestre e
marinho. Importante dizer que é uma unidade geográfica sujeita a múltiplos usos, o que
pode acarretar conflitos socioambientais.
No que se refere aos seus avanços, evidencia-se o reforço dos instrumentos já
anteriormente qualificados pelo PNGC e a previsão de outros, como resultado do processo
de avaliação do PNGC. Entre estes, realça-se o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro
(ZEEC), que orienta o processo de ordenamento territorial essencial para a obtenção das
“Parcelamento e remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com
alterações das características naturais da Zona Costeira” (BRASIL, 1988).
40
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condições de sustentabilidade do desenvolvimento da Zona Costeira, como instrumento
de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão (BRASIL, 2004).
Especificamente no Capítulo IV do Decreto n.º 5.300/2004, são definidos os limites,
objetivos, instrumentos e competências para gestão da orla marítima, reforçando as
orientações para a implementação do denominado “Projeto Orla” junto aos Municípios
costeiros.
O Projeto Orla introduz, em harmonia com o que ensinam Oliveira e Nicolodi (2012),
uma ação sistemática de planejamento da ação local visando à gestão compartilhada
desse espaço, incorporando normas urbanas e ambientais na política de regulamentação
dos usos dos terrenos e acrescidos de marinha. Logo, trata-se de uma política estratégica
que auxilia na qualificação da tomada de decisão com o intuito de cumprir a função
socioambiental da orla marítima.
Em seguida, o Governo Federal editou o Decreto n.º 5.377, de 23 de fevereiro de
2005, que aprovou a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). Essa tem a
seguinte finalidade:
Orientar o desenvolvimento das atividades que visem à efetiva utilização,
exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos do
Mar Territorial, da Zona Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental,
de acordo com os interesses nacionais, de forma racional e sustentável para
o desenvolvimento socioeconômico do País, gerando emprego e renda e
contribuindo para a inserção social (BRASIL, 2005).

Destaca-se que, além dos planos e políticas específicos para a gestão costeira, outros
instrumentos também abordam essa região, como é o caso das Políticas de Recursos
Hídricos, Saneamento, Resíduos Sólidos, a legislação sobre Patrimônio da União, o
Estatuto da Cidade, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC),
o Código Florestal e a Mata Atlântica.
Especialmente quanto a esta última, a Lei n.º 11.428, de 2006 incluiu como ecossistemas
relacionados ao da Mata Atlântica as restingas e os manguezais, entre outros, típicos da
Zona Costeira brasileira, garantindo-lhes o nível de proteção constitucional do bioma
Mata Atlântica.
Quanto à Lei n.º 12.651, de 2012, denominada de “Código Florestal’’, há várias
referências a ambientes presentes na Zona Costeira, como os apicuns (artigo 3º, XV),
várzea de inundação ou planície de inundação (artigo 3º, XXI), salgados (artigo 3º, XIV)
e, principalmente, o manguezal, um ecossistema litorâneo cuja vegetação natural é
conhecida, predominantemente, como mangue (artigo 3º, XIII). Além disso, o seu artigo
11-A retoma a proteção constitucional à Zona Costeira, ao dizer que é um patrimônio
nacional, nos termos do § 4º do artigo 225 da Constituição, devendo sua ocupação e
exploração ocorrerem de modo ecologicamente sustentável (BRASIL, 2012).
Ainda nessa perspectiva normativa, a Lei Complementar (LC) n.º 140, de 2011,
também se sobressai nessa temática. Essa norma regulamenta os incisos III, VI e
VII, do artigo 23 da Constituição de 1988, cujo conteúdo refere-se às competências
executivas comuns entre todos os entes federativos. Segundo Sarlet e Fensterseifer
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(2020), esse artigo, especialmente com base no seu parágrafo único, revela um espírito
constitucional cooperativo entre os entes federativos, tendo como objetivo o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Por isso, a Lei Complementar n.º 140/2011, logo no seu artigo 1º, estabelece, como
sua finalidade nuclear, fixar normas para o exercício da competência administrativa em
matéria ambiental intencionando possibilitar a cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas oriundas do exercício da
competência comum concernentes à “proteção das paisagens naturais notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora” (BRASIL, 2011).
Dessa forma, ela assevera que seu objetivo é a promoção de uma gestão
descentralizada das políticas ambientais, porém, também garantindo a uniformidade
entre elas por meio da cooperação entre os entes federativos. Além disso, ao regulamentar
os dispositivos constitucionais anteriormente citados, tratou de maneira específica sobre
vários aspectos do licenciamento ambiental, exemplificadamente, a delimitação da
competência dos entes federativos na matéria (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020).
No seu artigo 7º, a LC n.º 140/2011, ao abordar as ações administrativas de
competência da União, a legislação dispõe sobre temáticas diretamente relacionadas
à Zona Costeira: no seu inciso IX, cita o zoneamento ambiental; no inciso XIV, alínea b,
a promoção do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados
ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica
exclusiva (BRASIL, 2011). Já o parágrafo único do mesmo artigo, de forma mais explícita,
menciona a Zona Costeira:
Art. 7º [...]
Parágrafo único: O licenciamento dos empreendimentos cuja localização
compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona
costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em
tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da
Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de
porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento (BRASIL,
2011, grifo nosso)

Isso posto, o conteúdo normativo da Lei Complementar supramencionada é
fundamental diante da complexidade que envolve a gestão costeira - entre outros motivos,
pela interação entre setores distintos -, demandando uma articulação institucional entre
os entes federativos visando ao equilíbrio ecológico.
Finalmente, no tocante às infrações e sanções administrativas ao meio ambiente
dispostas no Decreto n.º 6.514/2008, alguns dispositivos possuem relação com a
Zona Costeira, como aqueles referentes à poluição (artigos 61, 62, III, V, VI, VII e VIII)
e à dificuldade ou ao impedimento do uso público das praias (artigo 62, IV). Já sob a
perspectiva penal da Lei n.º 9.605/98, ainda sobre a poluição, há o artigo 54, IV e V, que
pune a poluição de qualquer natureza que cause danos ao ser humano, à fauna e à
flora, bem como dificulte e/ou impeça o uso público das praias.
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4. A ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE E SEU REGIME JURÍDICO
O Rio Grande do Norte, estado da região Nordeste do Brasil, possui uma Zona
Costeira com uma extensão de, aproximadamente, 410 km (SILVA, 2015). Conforme
Rocha (2020), exibe uma variedade de ecossistemas costeiro-marinhos como formações
recifais, estuários, manguezais, restingas, campos dunares, lagoas e praias que abrigam
uma alta biodiversidade. Esse grupo de ecossistemas, por sua vez, apresenta uma grande
riqueza biológica.
Essa diversidade da região, porém, não é apenas biológica. A autora lembra que há
uma outra diversidade envolvendo o processo de uso e ocupação do litoral potiguar. No
caso do litoral sul potiguar, por exemplo, os pescadores eram os principais usuários que
circulavam em praias como de Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, entre outras.
Hodiernamente, entretanto, além dos pescadores, existem também outros profissionais
como os do turismo, veranistas, esportistas náuticos, proprietários de barracas de praia,
turistas e a comunidade em geral (ROCHA, 2020).
Desde o século passado, algumas atividades econômicas no litoral concentram-se
principalmente no turismo, na pesca, na agropecuária, na indústria, na mineração e na
extração de petróleo. O turismo apresenta um dos maiores potenciais econômicos para
a região (OLIVEIRA; LEITE, 1999). Nos últimos anos, a exploração turística, a promoção
imobiliária, a produção de energia e a carcinicultura vêm se destacando economicamente
na costa potiguar (CAVALCANTE, 2018).
No que concerne ao número de municípios que fazem parte da costa do RN, o
valor é variável. Em fevereiro de 2021, a Portaria do Ministério do Meio Ambiente n.º 34
aprovou uma listagem atualizada dos municípios abrangidos pela faixa terrestre da Zona
Costeira brasileira, em obediência ao artigo 4º do Decreto 5.300/2004, que determina a
atualização anual da lista de municípios e estabelece os limites para a referida área. No
Rio Grande do Norte, são estes:
Areia Branca, Arês, Baía Formosa, Caiçara do Norte, Canguaretama, Ceará
Mirim, Extremoz, Galinhos, Grossos, Guamaré, Macaíba, Macau, Maxaranguape,
Mossoró, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Pendências, Porto do
Mangue, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Gonçalo do Amarante, São Miguel
do Gostoso, Senador Georgino Avelino, Tibau, Tibau do Sul, Touros e Vila Flor
(BRASIL, 2021).

Entretanto, no presente Capítulo e no Projeto de Pesquisa que deu origem a ele, o
estudo considerou o rol de municípios que constituía esse espaço no ano de 201741.
Nesse período, a partir dos critérios legais, 33 municípios eram avaliados como seus
integrantes e se dividiam entre o Litoral Setentrional e Litoral Oriental, como é possível
observar na Figura 3.

Em 2021, quatro municípios não fazem mais parte, quais sejam: Carnaubais, Alto do Rodrigues, Goianinha e São
José de Mipibu.
41
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Figura 3 - Zona Costeira do Rio Grande do Norte

Fonte: Idema (2017)42.

Quanto às normas estaduais pertinentes à matéria, a Constituição Estadual do RN,
expressamente, faz referência à Zona Costeira no seu Capítulo 6 (“Do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos”), artigo 152, cuja redação é a seguinte:
Art. 152. A Mata Atlântica, a Zona Costeira, a Chapada do Apodi e as Serras
de Portalegre e Martins são objeto de zoneamento econômico-ecológico que
especifique compensações quanto a empreendimentos de relevante importância
para a economia estadual e que importem em qualquer forma de agressão
ambiental (RIO GRANDE DO NORTE, 1989).

Então, observa-se que há uma preocupação, desde logo, em conseguir conciliar
questões econômicas, ambientais e, indiretamente, sociais, o que está em sintonia com
o próprio princípio do desenvolvimento sustentável. Além disso, ao fazer esse destaque
à Mata Atlântica, à Zona Costeira, à Chapada do Apodi e às Serras de Portalegre e
Martins, a Constituição Estadual reconhece a relevância da proteção dessas áreas e seus
ecossistemas para o Estado. No tocante à importância do instrumento do Zoneamento
Ecológico-Econômico, esse será explanado posteriormente.
Do mesmo modo, a Lei Complementar Estadual n.º 272 de 2004 é de enorme
relevância ao expor a temática, pois trata sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio
42

Mapa fornecido por servidora do Idema (Ana Maria Teixeira Marcelino) colaboradora do Projeto de Pesquisa, em 2017.
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Ambiente, as infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades estaduais de
conservação da natureza e as medidas compensatórias ambientais.
No seu artigo 18, a referida Lei Complementar determina que o Poder Público
promoverá a instituição de Unidades Estaduais de Conservação da Natureza visando
à preservação e recuperação das áreas de reconhecido interesse ecológico, histórico,
científico, cultural, arqueológico, arquitetônico, paisagístico ou turístico (RIO GRANDE
DO NORTE, 2004).
No que diz respeito às Unidades de Conservação (UCs), aplicar-se-ão, no que for
possível, os termos da Lei Federal n.º 9.985/2000 (SNUC). Dentre os seus instrumentos, o
plano de manejo foi um daqueles transportados para o ordenamento jurídico estadual.
Esse é primordial para o planejamento de uma unidade de conservação, com base nos
recursos naturais existentes e fatores antrópicos, estabelecendo o zoneamento da área
e os programas de manejo contendo as diretrizes e atividades necessárias à gestão da
unidade (BRASIL, 2000).
Como no Estado potiguar algumas Unidades de Conservação Estaduais estão
localizadas em municípios da Zona Costeira, os instrumentos das leis supracitadas são
necessários para uma melhor proteção ambiental da área e o respectivo ordenamento
dos usos permitidos.
Ainda nesse plano normativo, retoma-se, no âmbito nacional, a Lei n.º 7.661/88, que
instituiu o PNGC. No seu artigo 5º, §1º, dispõe que os Estados e Municípios poderão
estabelecer, mediante lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais.
Diante desse dispositivo, a Lei Estadual n.º 6.950/96 criou o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (PEGC), que tem como objetivo principal, a partir da redação
do artigo 4º, planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, a
utilização dos recursos naturais da Zona Costeira, por meio de instrumentos próprios,
pretendendo uma melhoria da qualidade de vida das populações locais e proteção dos
ecossistemas costeiros em condições que assegurem a qualidade ambiental, a partir de
um desenvolvimento sustentável (RIO GRANDE DO NORTE, 1996).
A seguir, nos incisos I ao VIII do artigo 4º, a citada Lei Estadual traz seus objetivos
específicos. Dentre esses, exemplifica-se aquele do inciso II, qual seja, o controle do uso
e ocupação do solo, e da exploração dos recursos naturais em toda a Zona Costeira. Na
alínea “c” do referido inciso, manifesta-se um dos intuitos desse objetivo específico, que
está em consonância com o objeto do presente trabalho, isto é, a redução dos conflitos
entre usos e atividades.
Outra grande preocupação da Lei do PEGC (1996) diz respeito ao Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE). Por isso, coloca como meta definir esse Zoneamento e as
respectivas normas e diretrizes para cada Setor Costeiro (artigo 5º). É fundamental
esclarecer que, no que tange à Zona Costeira do RN, em sua faixa terrestre, a referida lei
subdivide o Setor Costeiro em dois: Litoral Leste ou Oriental; Litoral Norte ou Setentrional.
Além disso, termina por inserir o ZEE como um instrumento de gerenciamento (artigo
8º), sendo relevante para o processo de licenciamento, afinal, define as atividades que
dependerão de licenciamento ambiental prévio (artigo 15).
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O relevo do zoneamento ambiental é tão grande que ele auxilia no atendimento aos
princípios de gestão ambiental consagrados, como a otimização do uso dos recursos
naturais (sejam renováveis ou não), dos recursos econômicos e humanos; a prevenção
de impactos ambientais; o controle da capacidade de absorção de impactos pelo meio
ambiente e o ordenamento territorial, em conformidade com os ensinamentos de Milaré
(2015).
Por fim, reafirmando o que prescreve a Lei n.º 7.661/88, o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro supracitado, no seu artigo 19, estabelece que as praias são
bens públicos de uso comum do povo, sendo garantido o livre acesso a elas e ao mar,
em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de
segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Nesse
caso, conforme o artigo 19, §1º, não será permitida a urbanização ou outra forma de
utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o seu acesso assegurado
(RIO GRANDE DO NORTE, 1996).
Outro diploma legal essencial em nível estadual é a Lei n.º 7.871/2000, que dispõe
sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte.
O ZEE é um instrumento de organização do território a ser seguido na implantação
de planos, obras e atividades públicas ou privadas, estabelecendo medidas e padrões de
proteção ambiental designados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos,
do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável
e a melhoria das condições de vida da população, conforme prescreve o artigo 2º do
Decreto Federal n.º 4.297/2002 (BRASIL, 2002).
Ademais, tem como diretriz principal a busca da sustentabilidade, visto que, na sua
constituição, levar-se-á em consideração a importância ecológica, as limitações e as
vulnerabilidades dos ecossistemas, determinando vedações, restrições e alternativas
de exploração do território. Nesse sentido, é possível até mesmo indicar a realocação
de atividades incompatíveis (SIRVINSKAS, 2019).
No caso do RN, a Lei Estadual n.º 7.871/2000 foi um marco na legislação ambiental
estadual, pois buscou concretizar esse instrumento da PNMA. Já no seu artigo 2º
esclarece que o seu objetivo é orientar a implantação das atividades socioeconômicas
e as condições de ocupação do solo da Região, definindo-se em concordância com as
características e limitações físico-ambientais do espaço geográfico, de maneira a garantir
a sustentabilidade da Zona Costeira.
Para efeito da Lei em questão, o Litoral Oriental compreende os municípios de Rio
do Fogo, Maxaranguape, Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba,
Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês,
Tibau do Sul, Vila Flor, Goianinha, Canguaretama, Baía Formosa e está dividido em duas
zonas: Zona Interior Costeira (ZIC) e Zona Especial Costeira (ZEC).
A primeira se singulariza pelo uso preponderante de atividades agrícolas,
correspondendo às áreas canavieiras e aos tabuleiros costeiros ocupados pela pecuária e
agricultura. Há ainda permissão para o desenvolvimento de outras atividades, tais como
a indústria e mineração, desde que sejam obedecidas as determinações. Os usos e as
atividades desenvolvidas na Zona Interior Costeira (ZIC), tais como agricultura, pecuária,
indústria, mineração, expansão urbana, devem observar as recomendações legais, tais
como o monitoramento, o controle e a fiscalização das águas, do solo, do ar, da fauna
e flora (RIO GRANDE DO NORTE, 2000).
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

59

A segunda, por sua vez, abrange as unidades ambientais legalmente protegidas e
aquelas que, em razão de suas características físicas, restringem o uso e a ocupação do
solo, bem como dos espaços urbanizados e de expansão. Nas Áreas de Preservação,
por exemplo, permite-se a pesca artesanal (RIO GRANDE DO NORTE, 2000).
Cabe frisar que, segundo informações de Cavalcante (2018), encontra-se em
andamento a fase de planejamento do ZEE do Litoral Setentrional do Rio Grande do
Norte, no entanto, até o momento da redação deste Capítulo ainda não tinham sido
iniciadas as fases de diagnóstico, prognóstico e proposta de gestão.

5. CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, conclui-se que a Zona Costeira é uma macrorregião
de relevância nacional, seja por aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos.
Além disso, em virtude de interesses distintos, é uma das áreas que mais sofre com
problemáticas socioambientais. No caso do Rio Grande do Norte, ecossistemas costeiromarinhos caracterizam uma parte considerável do seu território, tão marcado por
atividades que dependem dos recursos naturais desses ambientes.
No tocante a sua proteção no ordenamento jurídico brasileiro, a Zona Costeira possui
uma normatização com fundamento inicial eminentemente constitucional, a partir do
artigo 225 da Carta Magna, que, de forma explícita, cita essa área.
No âmbito infraconstitucional, a preocupação do legislador surge antes mesmo
da Constituição de 1988, há mais de 30 (trinta) anos, com destaque para as leis que
instituíram a Política Nacional de Meio Ambiente e o PNGC e que já contemplavam
instrumentos preocupados com a sua proteção. Com o decorrer dos anos, outras
legislações e decretos foram elaborados tendo a Zona Costeira como um de seus
conteúdos, demonstrando justamente o caráter sistêmico do ordenamento jurídico.
Como esse espaço possui uma rede de interesses e de preocupações, sua expansão
normativa é de suma importância.
No caso do RN, a Constituição Estadual - tão pouco estudada e lembrada - possui
um cuidado em citá-la. Ademais, evidencia-se a Lei Complementar Estadual n.º 272,
que instituiu a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente e a Lei Estadual n.º
6.950/96, responsável por criar o PEGC. Este preocupa-se com um instrumento essencial
para a gestão costeira: Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Por isso, coloca como
meta definir esse Zoneamento e as respectivas normas e diretrizes para cada Setor
Costeiro. Atualmente, porém, parte do litoral potiguar (o Setentrional) ainda não possui
tal instrumento estabelecido.
Com todo esse panorama descrito, este Capítulo mostra-se fundamental para
compreender melhor como se estrutura a Zona Costeira e como ela é regulada. Qualquer
análise que não parta dessas bases legislativas, mostrar-se-á insuficiente até mesmo
para proceder com estudos visando à verificação da efetividade dos instrumentos aqui
mencionados. Apenas com o diálogo entre essas fontes é que o Direito Ambiental poderá
evoluir e aprimorar-se.
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CAPÍ T UL O 4
ASCENSÃO E DECLÍNIO DA PROTEÇÃO DA ZONA COSTEIRA NO
BRASIL: O CENÁRIO EM 2021 E ALGUMAS LUZES NO CAMINHO
Ana Maria Teixeira Marcelino
Marise Costa de Souza Duarte

1. INTRODUÇÃO
Para que possamos conhecer o espaço no qual se coloca o principal objeto de
pesquisa deste livro – os conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande do
Norte – necessário se faz pontuar, ainda que brevemente, o contexto da proteção do
meio ambiente a nível internacional que influenciou a inserção da proteção ambiental
na Constituição Federal de 1988. E, logo em seguida, compreender o regramento legal
que incide sobre o espaço territorial onde se insere o objeto de pesquisa, assim como
se dá a correspondente atuação administrativa sobre ele, notadamente a nível do ente
federal, com foco na situação encontrada no ano de 2021.
Para tanto, a partir de uma visão geral sobre a inserção da preocupação ambiental
em âmbito global, este Capítulo se dedicará a destacar os principais aspectos referentes
à proteção da Zona Costeira no Brasil, especialmente a partir da Constituição Federal
de 1988 e das normativas advindas deste regramento constitucional; seguido de
apontamentos sobre como ocorreu a consolidação daquela proteção, com foco na gestão
administrativa da União.
Em um terceiro momento, buscar-se-á agregar as principais evidências do processo
de desconstrução da proteção legislativa e da ação administrativa sobre aquele espaço
territorial. Finalizando o Capítulo, trar-se-ão apontamentos sobre ações e atuações que
vêm se formando diante do cenário exposto, e que nos levam a visualizar as luzes que já
se colocam no caminho de uma resistência fundamentada e consciente da necessidade
de “fazer o que deve ser feito” para resguardar a proteção de um território de enorme
importância social e ambiental para a sociedade brasileira.
O estudo realizado para a construção deste texto teve o objetivo exploratório e
descritivo, valendo-se de uma abordagem qualitativa, com a utilização do método
hipotético-dedutivo. Como procedimentos metodológicos, foram realizadas pesquisas
documental e doutrinária (nacional e estrangeira) sobre a matéria em estudo.
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2. PONTUAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM ÂMBITO
GLOBAL E O DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO
Antes de adentrar na proteção da Zona Costeira na Constituição de 1988, é
importante compreender o contexto no qual a mesma se inseriu. Nesse sentido, é
relevante destacar que, a partir da década de 1970, a questão ambiental ganhou enfoque
mundial dada a preocupação de muitos países com a possibilidade concreta de um
colapso nos ecossistemas naturais que permitem a vida humana na Terra, em face do
uso incontrolável e depredatório dos recursos naturais do Planeta.
Desde então, foram gerados diversos instrumentos de caráter supranacional
(Declarações43, Tratados, Protocolos, etc.), com objetivo de levar a grave questão ambiental
à esfera da preocupação mundial por parte dos poderes estatais e da sociedade.
Em 1972, por meio da Declaração de Estocolmo, resultado da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (que se popularizou como Conferência de
Estocolmo)44, o meio ambiente foi elevado à categoria de direito humano fundamental45.
Isso se demonstra ao verificar o disposto no Princípio n.º 1 da referida Declaração, que
assim prescreve:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequada em um meio, cuja qualidade lhe permita levar uma
vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar
esse meio para as gerações presentes e futuras.

Verificando o teor do Princípio 1º, constata-se, logo a princípio, o reconhecimento, a
nível internacional, do direito de todo ser humano a bens jurídicos fundamentais: o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e à qualidade de vida. Por outro lado, verifica-se
que ali se encontra firmado um comprometimento de todos os homens na preservação
do meio ambiente ecologicamente equilibrado, em prol não só das gerações presentes,
mas também daquelas que ainda virão.
Disso decorre que o consenso firmado a nível internacional não se limitou a
reconhecer o direito de todos os homens a um meio ambiente sadio, mas também
Mesmo que os preceitos contidos nas Declarações de caráter internacional não possuam, por si só, força de coagir
os países ao seu cumprimento, eles se constituem importantes instrumentos para elaboração e aplicação das normas
jurídicas nacionais.
44
Essa Conferência foi de enorme importância no tratamento da questão ambiental e dos problemas sociais
(especialmente a pobreza). Contudo, naquele momento, tais temas ainda eram colocados em contraposição, em
face da discussão entre os países do Norte e do Sul quanto aos ideais do desenvolvimento econômico. Lembre-se
das declarações do representante do Brasil na Conferência, no sentido de que o Brasil ainda tinha muito a poluir (em
razão da necessidade de crescer economicamente) e da Ministra da Índia, Indira Gandhi, de que a maior poluição era
a pobreza (DUARTE, 2005).
45
Fazendo parte do grupo de direitos considerados doutrinariamente como de terceira dimensão, direitos difusos
ou direitos de solidariedade, marcados por sua dimensão e titularidade coletiva e, muitas vezes, pela indefinição e
indeterminabilidade dos sujeitos; o que lhe concedem o caráter de transindividualidade. Pertencem também a tal
categoria os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, o direito à conservação e utilização
do patrimônio histórico e cultural, o direito à comunicação, da proteção individual relativamente à informática e às
novas tecnologias, da tutela da vida e da personalidade em face da genética; sendo também incluídas as garantias
individuais de procedimento (como instrumento de legitimação do poder e como modo de realização da proteção
jurídica subjetiva). A respeito desse tema ver Duarte (2005).
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tratou da obrigação humana de proteger e melhorar o meio ambiente para as atuais e
futuras gerações, traduzindo uma relação de direito/dever de todos os homens para com
a proteção do meio ambiente, da qual se extrai a noção de solidariedade. (DUARTE, 2005)
Podemos dizer, ainda, que a especificidade do direito ao meio ambiente sadio consiste
no fato de ser um desdobramento do direito à vida, hoje também internacionalmente
reconhecido como um direito humano básico ou fundamental em razão de que “o
gozo do direito à vida é uma condição necessária do gozo de todos os demais direitos
humanos.” (PRZETACZNIK apud TRINDADE, 1993, p.71).
Nesse contexto, afirma Trindade (1993) que o direito ao meio ambiente sadio
compreende e amplia o direito à saúde e o direito a um padrão de vida adequado ou
suficiente, possuindo também uma dimensão temporal na medida em se importa com
os efeitos que os atentados ao meio ambiente causam à vida e a saúde do ser humano
a longo prazo.
Nos termos considerados por Derani (1998), a liberdade tratada pelo meio ambiente
ecologicamente equilibrado é a liberdade da vida, a liberdade do homem de ver
garantidas as condições de manutenção e reprodução de sua existência, uma vez que
a vida humana não se manifesta isoladamente, mas se encontra envolvida em relações
sociais que permitem a sua criação e manutenção. Assim, o direito ao meio ambiente
sadio se traduz no direito à vida e à manutenção das bases que a sustentam; não se
constituindo como uma simples garantia à vida, mas uma:
Conquista prática pela conformação das atividades sociais que devem garantir
a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, abster-se da sua
deterioração e construir a melhoria geral das condições de vida da sociedade
(DERANI, 1998. p. 97).

Podemos dizer que no Brasil, a partir da década de 198046, houve um nítido reflexo
dessa preocupação ambiental posta na esfera internacional, vindo a matéria a ganhar
contorno próprio através da Constituição Federal de 1988. Esta incluiu um capítulo
específico para a matéria (Capítulo VI do Título VIII), no qual o meio ambiente ganhou um
tratamento especial, sendo considerado bem de uso comum do povo47, essencial à sadia
qualidade de vida, direito subjetivo das presentes e futuras gerações e desdobramento
do direito fundamental à vida; o que o coloca como um legítimo direito fundamental no
sistema jurídico brasileiro.
Principalmente com a edição da Lei Federal n.º 6.938/81, a qual instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente,
que, de forma inovadora, veio instituir um importante regime de proteção ao meio ambiente, considerado em sua
concepção abrangente. “Esta Lei é considerada como lei-âncora ou lei-tronco, por serem textos de amplo alcance nas
questões ambientais do país, irradiando seus preceitos em grande espectro” (MEDAUAR, 2005, p. 704).
47
Importante considerar que “o meio ambiente sadio é considerado como bem público porque se serve a todos os
cidadãos e de forma indistinta a toda a coletividade, e não porque pertença ao domínio de um determinado ente
público” (DUARTE, 2005, p. 98). A seu turno, Derani diz que na “expressão constitucional bem de uso comum do povo
para qualificar o conteúdo jurídico do meio ambiente ecologicamente equilibrado está a ideia de um patrimônio
cuja apropriação, embora se faça por seus elementos e, no mais das vezes, de maneira individualizada, interessa a
toda a coletividade, que, de alguma forma, tem direito de fruição sobre aquele bem”, de modo que sua disciplina de
apropriação tem que conter um equilíbrio entre a apropriação para fruição individualizada e o direito de fruição de
toda a coletividade; não podendo haver “destruição dos aspectos ambientais de um bem com sua apropriação por
um sujeito, pois isto fere o direito dos demais” (DERANI, 2003, p. 2822).
46

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

66

Isso nos remete à constatação de que a Carta Magna é um marco na história
brasileira da defesa do meio ambiente, pois a partir dela foi elevado o status dessa
proteção, que passou a constituir um aparato sólido no qual se apoia toda a legislação
infraconstitucional. Assim, não sem razão que é chamada de Constituição Verde (MILARÉ,
2005) e considerada uma das mais avançadas sobre o tema, bem como uma das melhores
do mundo em termos de proteção ao meio ambiente.
Ressalta-se que, a partir de então, foram recepcionadas e geradas inúmeras normas
de proteção ao meio ambiente; podendo se dizer que, em termos de legislação ambiental,
a partir da Constituição Federal de 1988 nosso país esteve, durante anos, em grande
vantagem com relação a muitos outros.

3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A ZONA COSTEIRA:
PRINCIPAIS APONTAMENTOS
Podemos dizer que, antes de 1988, as Constituições brasileiras não se ocupavam
da matéria ambiental na perspectiva de sua proteção, nem tampouco em trazer
uma concepção ampla sobre o meio ambiente. Isso só veio ocorrer com a edição da
Constituição de 1988, que instituiu um dos mais abrangentes, avançados e atuais sistemas
do mundo sobre a tutela do meio ambiente. (MILARÉ, 2005)
Além do grande mérito de ter criado um capítulo específico para a matéria ambiental
(contido no artigo 225), a proteção ao meio ambiente se espraia por todo o texto, através
de referências expressas, como ocorrido nos artigos 5º, LXXIII48; 12949, 17050, 17451, 18652,
20053, 21654, e implícitas55, além de criar um sistema de repartição de competências

Ao legitimar qualquer cidadão 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.
49
Ao colocar, dentre as funções institucionais do Ministério Público, a promoção do 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.
Contudo, lembre-se de que desde 1981 já estava prevista a legitimidade do Ministério Público da União e dos Estados
para promoção da ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente (§ 1° do artigo
14 da Lei n.º 6.938/81), o que, no âmbito civil, foi incorporado pela Lei n.º 7347/85 (Ação Civil Pública) que estendeu
a legitimidade ativa para a proposição de ação civil pública a outros atores, como os entes federados, associações
civis e, mais recentemente, as Defensorias Públicas.
50
Que incluiu a defesa ao meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica.
51
Que estabeleceu, em seu § 3º, a necessidade de harmonização da atividade garimpeira com a preservação do meio
ambiente.
52
Que incluiu a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente como um dos requisitos
para a configuração da função social da propriedade rural, vindo a compor o princípio da função socioambiental da
propriedade rural.
53
Que integrou o sistema único de saúde com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
54
Onde se encontram relacionados os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico como integrantes do patrimônio cultural brasileiro.
55
Como ocorre com o estabelecimento da função social da propriedade (art. 5º, XXIII); com a integração do Plano
Diretor à política de desenvolvimento urbano, onde é tratado expressamente do objeto de ordenação do pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da garantia do bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput e §
1°); dentre outras normas.
48

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

67

necessário à efetivação de suas normas, contido especialmente nos artigos 2156; 2257;
2358; 2459; 25, § 1°60 e 3061. (DUARTE, 2012)
Nesse contexto, vale ressaltar que a introdução de um capítulo específico para o meio
ambiente na Constituição de 1988 derivou de um importante debate e aprofundamento
da matéria durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, realizados com
forte presença de setores da sociedade civil (especialmente devido ao crescimento do
movimento ambientalista) e com resultados advindos de uma combinação de estratégias
da mesma e da negociação institucional no Congresso, onde se contabilizaram ganhos e
perdas.62 A isso se soma a constatação de que nesse debate houve uma forte influência
das ideias e princípios fundamentais de proteção ambiental plasmados na Conferência de
Estocolmo (1972)63, sob uma perspectiva conservacionista e de proteção a ecossistemas.
Ainda que a Carta de 1988 tenha o grande mérito de inaugurar esse novo e importante
sistema de proteção e defesa do meio ambiente, pode-se dizer que o texto preparado
pelos constituintes brasileiros teve parcial inspiração em Constituições de países que já
haviam incorporado as ideias de proteção ambiental postas na Conferência de Estocolmo,
como é o caso de Portugal e Espanha (MACHADO, 2009). Contudo, é possível afirmar
que naquele momento inexistiu uma perspectiva crítica quanto a questões de fundo
relativas às consequências ambientais e sociais do modelo econômico presentes na base
da sociedade, que se traduziam de forma mais evidente no meio urbano. (DUARTE, 2012)
Necessário destacar que, por meio da introdução do artigo 22564 na Constituição
Federal, o legislador constitucional preocupou-se em estabelecer um verdadeiro
sistema de proteção e defesa ao meio ambiente sadio. Para tanto, além de criar um
novo direito fundamental e colocar o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como bem de natureza difusa, a Constituição atribuiu o dever jurídico ao Estado e
Que incluiu dentre a competência administrativa (material) da União as atribuições de: elaborar e executar planos
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (IX) e instituir diretrizes
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos (XX).
57
Que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar, dentre outras coisas, sobre águas e energia (IV).
58
Que trata da competência (administrativa) comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar,
dentre outras coisas, no sentido de: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (III); impedir a evasão, a destruição
e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (IV); proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (VI); preservar as florestas, a fauna e a flora (VII) e
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (IX).
59
Que trata da competência legislativa (concorrente) da União, Estados e Distrito Federal para as seguintes matérias,
dentre outras: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição (VI); proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico
(VII) e responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (VIII).
60
Que estabelece a competência residual dos Estados, reservando aos mesmos as competências que não lhes sejam
vedadas pela Constituição.
61
Que trata das competências dos municípios para: legislar sobre assuntos de interesse local (I); suplementar a
legislação federal e a estadual, no que couber (II); promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (VIII) e promover a
proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (IX).
62
Sobre o tema ver Duarte (2005).
63
Cuja incorporação na legislação brasileira já tinha ocorrido, em grande parte, com a edição da Lei Federal n.º
6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente).
64
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.
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à coletividade na proteção e defesa desse novo direito. E mais: para dar efetividade
ao direito consagrado, impôs obrigações específicas ao Poder Público65, estabeleceu
um sistema de competências aos entes federados66, pôs à disposição instrumentos
processuais específicos67, estabeleceu a responsabilidade objetiva dos causadores de
danos ambientais68 e deu proteção especial a alguns biomas e macrorregiões importantes
onde se encontra inserida a Zona Costeira. (DUARTE, 2012)
Nos termos postos pelo art. 225 da Constituição Federal,
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização farse-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Como se observa, o texto revela a intenção do constituinte em estabelecer grandes
áreas do território nacional que devem ser submetidas a uma especial proteção, seja
pela sua fragilidade ambiental, seja por serem possuidoras de expressiva diversidade
ecológica (MACHADO, 2016). A respeito de tais áreas, Machado (2016, p. 173) também
nos lembra que “o texto constitucional é pedagógico ao dizer que essas áreas integram
o ‘patrimônio nacional’, indicando que os regionalismos não devem se sobrepor aos
interesses ambientais nacionais”.
Sobre essa mesma normativa constitucional, assim já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal:
O preceito consubstanciado no art. 225, par. 4º, da Carta da República, além
de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos
pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar,
Floresta Amazônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios
particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas
ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as
condições necessárias à preservação ambiental. (STF, RE 134.297-SP, 1ª Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, 13-06-1995, v.u., DJ 22-09-1995, p. 30.597).

Com relação à instituição de normativas específicas para a Zona Costeira, considerada
patrimônio nacional pela Constituição Federal, tem-se, a nível nacional, a Lei Federal n.º
7.661/88 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC) e o Decreto n.º 5.300/2004
que a regulamentou.
Contudo, sobre tais territórios protegidos também incidem outras normativas
federais voltadas seja para proteger recursos naturais ali situados, seja para regular
atividades econômicas ali realizadas. Como exemplo, temos algumas Políticas Nacionais
estabelecidas por lei ou decreto. Dentre todas, a mais antiga e fundamento para todas as
outras é a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º 6.938/1981, regulamentada
pelo Decreto n.º 99.274/1990). Outra norma de enorme importância é a Política Nacional
Ver § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.
Através dos artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30.
67
Por meio dos artigos 5°, LXXIII (ação popular); art. 129, III (ação civil pública, recepcionando a Lei Federal n.º 7.347/85).
68
Ver § 3º do art. 225.
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de Educação Ambiental (Lei Federal n.º 9.795/1999, regulamentada pelo Decreto n.º
4.281/2002).
Também incidindo sobre os territórios costeiros, temos várias outras Políticas e
normativas específicas, como é o caso da Política Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal n.º 6.040/2007); do
Decreto Federal n.º 4.339/2002, que estabelece princípios e diretrizes para implementação
da Política Nacional da Biodiversidade; do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas
– PNAP (estabelecido pelo Decreto Federal n.º 5.758/2006), dentre outros importantes
regramentos.
É necessário destacar que os entes estaduais e municipais também poderão,
conforme o regime constitucional de repartição de competências, legislar e exercerem
a gestão sobre tais territórios. Como exemplo, no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte, temos a Lei Estadual n.º 6.950/1996 (Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro).
Postas essas informações essenciais referentes aos fundamentos da proteção do
meio ambiente na Constituição Federal, ali inseridas as bases para a preservação da
Zona Costeira, importa visualizar como se consolidou essa proteção não só no campo
legislativo; mas, essencialmente, no âmbito da gestão sobre esta área.

4. A ZONA COSTEIRA BRASILEIRA E A GESTÃO INTERFEDERATIVA
A Zona Costeira foi instituída considerados sete critérios instituídos pelo Decreto n.º
5.300/200469 que regulamentou o PNGC. A delimitação territorial é um fator fundamental
para a espacialização das políticas que incidem no espaço costeiro.
Segundo avaliação das equipes dos dezessete estados atuantes no Gerenciamento
Costeiro (G17) durante a elaboração do IV Plano de Ação Federal para a Zona Costeira
e Marinha (PAF-ZC), planejado para ser executado no período 2017/2019, chegou-se à
conclusão de que os estados federados não conseguiam gerir a faixa territorial delimitada
a partir dos critérios determinados pelo Decreto n.º 5.300/2004. Observou-se, a partir
do exercício no período de implantação do Plano, que, dos sete critérios, os que melhor
definiam a Zona Costeira e eram viáveis ao planejamento e gestão do território pelos
estados eram os municípios defrontantes com o mar e os estuarinos lagunares, inclusive
Critérios para a definição dos Municípios integrantes da faixa terrestre da zona costeira: 1. Os defrontantes com
o mar, assim definidos em listagem estabelecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
2. Os não defrontantes com o mar, localizados nas regiões metropolitanas litorâneas; 3. Os não defrontantes com
o mar, contíguos às capitais e às grandes cidades litorâneas, que apresentem conurbação; 4. Os não defrontantes
com o mar, distantes até cinquenta quilômetros da linha da costa, que contemplem, em seu território, atividades
ou infraestruturas de grande impacto ambiental na zona costeira ou ecossistemas costeiros de alta relevância; 5.
Os estuarino-lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes com o mar; 6. Os não defrontantes com o mar,
mas que tenham todos os seus limites com Municípios referidos nos incisos I a V; 7. Os desmembrados daqueles
já inseridos na zona costeira. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente manter a listagem atualizada dos Municípios
abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira, a ser publicada anualmente no Diário Oficial da União. Os Estados
poderão encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente propostas de alteração da relação dos Municípios abrangidos
pela faixa terrestre da zona costeira, desde que apresentada a devida justificativa para a sua inclusão ou retirada
da relação. Os Municípios poderão pleitear, junto aos Estados, a sua intenção de integrar a relação dos Municípios
abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira, justificando a razão de sua pretensão.
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porque as administrações locais e a população residente os assumiam como municípios
costeiros.
Assim sendo, de forma participativa, foi feito um levantamento junto ao G17 para
a identificação dos municípios defrontantes com o mar, que somou 365 municípios. O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) acrescentaram os estuarinos lagunares a partir de outros critérios importantes
do ponto de vista desses órgãos, somando no total 437 municípios, referendados pela
Portaria MMA n.º 34, de 2 de fevereiro de 2021. Quanto à faixa marinha, é determinada
no PNGC como “12 milhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo com
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade
do Mar Territorial”.
A Política Nacional de Gerenciamento Costeiro tem como princípio a promoção da
gestão integrada dos ambientes costeiro e marinho, buscando a compatibilização das
políticas públicas destinadas à Zona Costeira em todos os níveis da Administração Pública70.
Conforme estabelecido no PNGC, a finalidade principal desta ação governamental é gerar
subsídio para a formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais, com
o intuito de promover, dentre outros objetivos: o ordenamento do uso dos recursos
naturais e da ocupação dos espaços costeiros; o estabelecimento do processo de gestão
integrada, descentralizada e participativa das atividades socioeconômicas; a incorporação
da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão integrada dos ambientes
costeiros e marinhos71.
O processo de institucionalização do gerenciamento costeiro no Brasil foi iniciado pela
Comissão Interministerial para Recurso do Mar (CIRM), criada para exercer a coordenação
dos assuntos relativos à aplicação da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM),
integrante da Política Nacional do Meio Ambiente.
Na década de 1980, coincidindo com a retomada da democracia após anos de regime
militar, o Governo Brasileiro deu início às ações voltadas à gestão costeira, iniciada com
a criação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) em 1987. No ano
seguinte, foi instituído o PNGC pela Lei n.º 7.661/1988.
A estrutura proposta para a implantação do PNGC fundamentou-se no exercício
dos estados pioneiros convidados pela CIRM em função de trabalhos já desenvolvidos
por estas unidades da Federação relacionadas à gestão costeira. As equipes estaduais
envolvidas nesta etapa colocaram em prática as propostas de metodologia e estruturação
do Plano em processo de estudo e proposição, sistematizada pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ) e pela Universidade de São Paulo (USP), a partir das experiências
desenvolvidas pelos Estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A concepção do Plano considera as responsabilidades interfederativas entre União,
Estados, Municípios e sociedade civil para a devida gestão do patrimônio costeiro do
País. O PNGC propõe viabilizar o desenvolvimento de funções estratégicas em várias
frentes de ação, adotando um sistema de gestão que inclui: (i) o planejamento de usos
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e ocupação de áreas costeiras e oceânicas; (ii) a proteção ambiental da base ecológica;
a preservação da biodiversidade e garantia do uso sustentável das áreas costeiras;
(iii) a promoção do desenvolvimento econômico através do usos projetado para as
áreas costeiras terrestre e oceânicas; (iv) a resolução de conflitos através do equilíbrio
e harmonização de usos presentes e futuros; (v) a garantia de segurança pública para
o enfrentamento de eventos naturais e antrópicos; (vi) a garantia do uso correto dos
recursos de bem comum. (ASMUS et al., 2006).
À CIRM foi conferida a responsabilidade da elaboração do PNGC e suas atualizações,
tarefas a serem executadas por meio de um Grupo de Integração de Políticas (GI-GERCO)
efetivado pela Resolução CIRM n.º 5, de 3 de dezembro de 1997, constituído para este
propósito sob a coordenação da Secretaria da CIRM em conjunto com o MMA.
O tempo necessário para a elaboração do PNGC foi desafiador, tendo em vista a área
extensa e as diversidades físicas, ambientais, sociais e econômicas existentes em cada
território, na escala do município, do estado e das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e
Sul. A dinâmica acelerada do uso dos recursos naturais e da ocupação do espaço costeiro
e marinho exige um instrumento norteador que oriente os governos dos estados e
municípios, bem como a iniciativa privada a executarem essa ocupação.
O PNGC definiu alguns princípios norteadores para o Gerenciamento Costeiro
Integrado (GCI)72, orientando a participação institucional dos três níveis de governo no
processo de construção e efetivação da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Pode-se destacar, dentre os princípios do PNGC, aqueles que contribuiriam para a
equalização dos conflitos socioambientais gerados a partir do uso do espaço costeiro,
quais são: a integração entre políticas incidentes na Zona Costeira, de forma articulada
e descentralizada; a compatibilização das ações públicas; a utilização sustentável
dos recursos costeiros; a gestão integrada dos ambientes terrestres e marinhos, “...
assegurando o comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e desses
O PNGC expressa o compromisso do Governo Brasileiro com o desenvolvimento sustentável em sua Zona Costeira,
considerada como patrimônio nacional, tendo como princípios fundamentais, nos termos do artigo 5º do Decreto n.º
5.300/2004: 1. A observância da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional para os Recursos do Mar,
de forma articulada e compatibilizada com as demais políticas incidentes na sua área de abrangência e de atuação;
2. A observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na matéria; 3. A observância dos direitos
de liberdade de navegação, na forma da legislação vigente; 4. A utilização sustentável dos recursos costeiros em
observância aos critérios previstos em Lei e neste Plano; 5. A gestão integrada dos ambientes terrestres e marinhos
da Zona Costeira, com a construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos de tomada de
decisões, baseada na melhor informação e tecnologia disponível e na convergência e compatibilização das políticas
públicas, em todos os níveis da administração; 6. A necessidade de ser considerada, na faixa marítima, a área de
abrangência localizada na plataforma continental interna, na qual os processos de transporte sedimentar e modificação
topográfica do fundo marinho constituem parte integrante substancial dos processos costeiros, e ainda aquela
porção de mar onde o efeito dos aportes terrestres sobre os ecossistemas marinhos é mais significativo; 7 A nãofragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural dos ecossistemas costeiros, de forma a permitir a regulamentação
da utilização de seus recursos, respeitando sua integridade; 8. A consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas
por atividade socioeconômico cultural de características costeiras e sua área de influência imediata, em função dos
efeitos dessas atividades sobre a conformação do território costeiro; 9. A consideração dos limites municipais, dada
a operacionalidade das articulações necessárias ao processo de gestão; 10. A preservação, conservação e controle
de áreas que sejam representativas dos ecossistemas da Zona Costeira, com recuperação e reabilitação das áreas
degradadas ou descaracterizadas; 11. A aplicação do Princípio de Precaução tal como definido na Agenda 21, adotandose medidas eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio ambiente, sempre que houver perigo de dano
grave ou irreversível, mesmo na falta de dados científicos completos e atualizados; e 12. A execução em conformidade
com o princípio da descentralização, assegurando o comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e
desses com a sociedade, no estabelecimento de políticas, planos e programas estaduais e municipais.
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com a sociedade, no estabelecimento de políticas, planos e programas estaduais e
municipais”.
A gestão ambiental da Zona Costeira pretende a implantação do uso sustentável
dos recursos naturais, promovendo a minimização dos impactos ao meio ambiente e à
sociedade que nela habita. Para tanto, foram definidos instrumentos de planejamento
como o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro, bem como planos de gestão e de
monitoramento a serem construídos com ampla participação da sociedade, ao tempo que
se efetivasse a disseminação de práticas sustentáveis no uso dos recursos ambientais.
Estas seriam as ferramentas que viabilizariam a sustentabilidade socioambiental da
Zona Costeira.
A governança desse espaço territorial foi estruturada pretendendo a capacidade
dos três níveis de governo de planejar, programar e formular políticas públicas
complementares que viabilizassem a administração dos recursos socioambientais,
visando ao desenvolvimento econômico, exercendo a função de articulador e condutor
político e administrativo dos processos de planejamento. Nesta condução, espera-se
de uma boa governança a transparência nas ações, a busca pelo consenso, a inclusão
dos interesses dos vários segmentos envolvidos no planejamento, além de eficiência e
efetividade na prestação do serviço público.

5. FRAGILIDADES NA APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO
COSTEIRO (GERCO)
A política de gerenciamento costeiro do Brasil trouxe a definição de instrumentos
relativos ao uso do território, que implicam nas relações sociais e econômicas que
se dão no espaço costeiro, palco de conflitos das mais variadas naturezas. Esses
conflitos demandam regulação com produção de normas pelo Estado, que facilite o
equacionamento de divergências: (i) de interesses de ordem privada (conflitos entre
empresas); (ii) de discordâncias entre o setor privado e as sociedades locais; (iii) entre a
sociedade e o Estado; (iv) conflitos gerados internamente aos próprios setores estatais;
(vi) conflitos gerados pela destinação de investimento e de recursos públicos para a
construção de infraestruturas para viabilizar a implantação de grandes empresas em
detrimento dos investimentos sociais locais.
Observa-se que o Estado é gerador de conflito, ao tempo que se espera dele a
mediação desses e de outros embates, como as divergências de interesses entre a
sociedade local, empreendedores e governos pela implantação de infraestruturas
e equipamentos que consomem recursos naturais, com implicações na redução da
qualidade de vida das comunidades.
O GERCO pretende ser desenvolvido de forma integrada, tanto horizontalmente
quanto verticalmente, entre União, Estados, Municípios e sociedade. O envolvimento
da sociedade civil na gestão costeira se daria através da criação de colegiados costeiros
com representatividade múltipla como mecanismo de mobilização e de participação (um
dos princípios do PNGC), com atuação na implementação dos seus instrumentos em
todas as fases, notadamente o Zoneamento Ecológico-Econômico e planos de gestão,
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como fóruns de equacionamento dos conflitos de usos atuais e projetados. Com este
envolvimento efetivo da sociedade civil, os conflitos e impactos negativos gerados pelo
uso dos recursos ambientais da Zona Costeira poderiam ser revertidos em resultados
satisfatórios para todos os usuários desse espaço geográfico.
O GERCO tem enfrentado uma grande dificuldade na efetivação dos seus princípios
fundamentais por parte dos governos federal, estaduais e municipais. Soma-se aos
conflitos listados, a descontinuidade administrativa e consequente mudanças nas equipes
técnicas e nas estruturas dos órgãos executores dos instrumentos do PNGC e do PEGC, a
partir da substituição dos gestores titulares das instituições governamentais, com reflexo
na instabilidade do corpo técnico envolvido com os trabalhos de gestão e governança
costeira.
Em 2019, o GI-GERCO foi extinto pelo Governo Federal e recriado pelo Ministério da
Marinha em dezembro do mesmo ano, por meio da Portaria n.º 114, como Grupo Técnico
de Trabalho (GTT), tendo sido redefinida sua composição para dezesseis instituições
federais e mantida a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
(ABEMA). Na nova composição do GI-GERCO foram excluídas as três representações
regionais dos 17 estados costeiros (G17), Norte, Nordeste e Sul-Sudeste. Segundo a
referida Portaria, o GTT teria a duração de um ano, sendo esvaziadas as atividades do
grupo. No momento atual, o GERCO não possui articulação entre setores e políticas no
nível federal, bem como deste com os estados costeiros.
Posteriormente, representantes das equipes dos dezessete estados costeiros,
articulados através de redes sociais, discutiram sobre as demandas acumuladas com a
extinção do GI-GERCO no sentido de buscar a ampliação e consolidação das ações de
gerenciamento costeiro no país, bem como pelo realinhamento das estratégias de reforço
à continuidade e fortalecimento do GERCO nas três esferas de governo. Assim sendo,
buscou-se iniciar um diálogo junto à ABEMA para a criação de um Grupo de Trabalho
que, com a contribuição da Associação, facilitasse a troca de informações e, a partir dos
esforços conjuntos dos estados e apoio mútuo, viabilizasse a retomada da execução de
ações do IV PAF, elaborado para o período de 2017 a 2019. A paralisação do GI-GERCO
deixou os estados federados sem articulação para a implementação das ações do GERCO,
a fim de atender demandas de projetos de centros de estudos e pesquisas, de outros
entes federais e, o que é muito importante, para a manutenção da articulação e troca
de experiência entre os estados costeiros referentes à gestão e governança.
Esta estratégia envolve mais diretamente os estados costeiros nos processos de
planejamento das ações e dos instrumentos da política para inserir as necessidades e
expectativas deste nível de gestão. Além disso, mantendo a articulação necessária para
o desenvolvimento do GERCO e dando continuidade à política nacional, enquanto se
aguardam as mudanças que poderão ocorrer no que diz respeito à retomada, pelo ente
federal, da coordenação desempenhada pelo MMA e a volta do GI-GERCO com a função
para a qual foi estabelecido.
Atualmente, o GERCO conta com a participação de representantes de 10 (dez)
secretarias; 6 (seis) institutos e fundações executores da política de meio ambiente; e
1 (um) instituto de pesquisa, não associado à ABEMA, mas participante como G17. A
diversidade das atribuições dos órgãos responsáveis pela implantação do gerenciamento
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costeiro também implica na real compreensão de gestão, governança costeira e sua
aplicação.
Entre o G17, poucos possuem, nas estruturas dos órgãos estaduais, uma equipe
mínima com dedicação exclusiva para as ações de gerenciamento costeiro integrado.
Em alguns deles, há apenas um ponto focal com a responsabilidade de assegurar que o
Estado possua algum resquício de ação nesta área. Outros trabalham com profissionais
temporários, restando apenas alguns poucos órgãos públicos que dispõem de corpo
técnico efetivo.
A Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA) não consegue
manter a capilaridade necessária junto aos 437 municípios costeiros, conforme publicado
na Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n.º 34, de 2 de fevereiro de 2021.
Nestas unidades da Federação, observa-se que os interesses econômicos obtêm mais
facilmente oportunidades de negociação junto ao Poder Público para o atendimento dos
seus interesses no uso do espaço e dos recursos naturais, com poder de influenciar os
tomadores de decisão, mais do que os demais segmentos da sociedade, que também
têm seus interesses, seja pela defesa do desenvolvimento com sustentabilidade, seja
para o atendimento das suas necessidades sociais locais.
A descentralização do PNGC e a articulação de políticas incidentes no espaço costeiro
demandam a organização da sociedade. Observa-se que nos 33 anos de existência
do PNGC, apesar dos Planos de Ação Federal para a Zona Costeira, ainda não existe
uma concretização da compatibilização das políticas públicas que incidem nessa área,
constatando-se dificuldades do rebatimento das políticas federais no nível dos estados
e municípios, nem sempre vinculadas à realidade dessas localidades.
Esforços foram desenvolvidos quanto à política de administração dos terrenos da
União com a instituição do Instrumento Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima
(PGI), implantado a partir do Decreto n.º 5.300/2004, que trouxe toda uma orientação
para as questões fundiárias da orla, no tratamento patrimonial dessa faixa do litoral,
buscando integrar aos aspectos patrimoniais, os referentes ao meio ambiente.
A gestão integrada da orla marítima mostrou uma maior viabilidade quanto ao
interesse da participação das comunidades de praia, principalmente porque a escala de
abordagem diz respeito aos lugares onde as pessoas residem, conhecem e observam o
que seria de maior interesse para a sua vida cotidiana. Mesmo assim, duas questões têm
dificultado o sucesso dessa ação pública: (i) a dificuldades em compor os comitês gestores
da orla e mantê-los operantes mesmo com mudanças na administração municipal; (ii)
manter certa agilidade nos processos de decisão, soluções rápidas e monitoramento
dos PGIs; (iii) a desorganização de muitos segmentos sociais para participar do processo
de gestão ambiental com envolvimento da comunidade nos Comitês Gestores.
Na busca de efetivar a gestão costeira fundamentada na melhor informação e
tecnologia disponível, bem como na convergência e compatibilização das políticas
públicas em todos os níveis da administração, evidencia-se a fragilidade dos corpos
técnicos (nos níveis federal, estadual e municipal). Apesar dos esforços desenvolvidos
em todos esses anos pelo MMA no sentido de dotar as equipes da coordenação nacional
e estimular os estados federados para manterem suas estruturas funcionais e de se
capacitarem em novas tecnologias, não se observa a efetividade de tais esforços, a
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exemplo do Sistema de Modelagem Costeira (Projeto SMC Brasil, com transferência
desta tecnologia através de parceria entre o Brasil e a Espanha).
O Projeto viabilizou a capacitação de equipes dos governos estaduais e de alguns
municípios, além de universidades. Atualmente, são poucos os estados que estão
utilizando esta ferramenta de planejamento, fundamental para a compreensão dos
processos erosivos e prospecção do avanço do mar, possibilitando a orientação da
ocupação em áreas próximas à linha de costa, permitindo assegurar a prevenção de
acidentes e a perda de investimentos públicos e privados devido a esses fenômenos
naturais.
Observa-se que ainda é frágil a aplicação da ciência e tecnologia como suporte ao
gerenciamento costeiro, sendo necessária a implantação de uma cultura de utilização
de sistemas de informação geográfica (georreferenciada) – SIG, principalmente nos
municípios. Para tanto, os órgãos públicos que atuam na gestão costeira necessitam
ter pessoal qualificado para estruturar e alimentar um SIG, buscando parceria com
instituições de ensino e pesquisa, com o intuito de gerar informações fundamentais para
a gestão costeira integrada, e, com isto, contribuir com a capacitação dos municípios
que se interessarem.
Como visto, o Decreto n.º 5.300/2004 regulamentou a Lei n.º 7.661/88, que instituiu
o PNGC e definiu os instrumentos da Política73. Dentre eles, além do Plano de Gestão
Integrada da Orla Marítima (PGI), dedicou-se ao Zoneamento Ecológico Econômico
Costeiro (ZEEC) grande esforço dos estados e da Coordenação Nacional (CIRM e
MMA). Este instrumento contribui com o princípio que se refere à descentralização,
comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e desses com a sociedade.
Compreende-se que as políticas públicas de cunho social ou econômico são refletidas
no território, efetivadas pelos zoneamentos nas várias escalas de aplicação, pelas que
definem e implantam os sistemas viário e de transporte, os polos turísticos, dentre
outras (MORAES, 1994).
No artigo 7º daquele Decreto n.º 5.300/2004 encontram-se os seguintes instrumentos: Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro - PNGC: conjunto de diretrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de governo e escalas de atuação,
orientando a implementação de políticas, planos e programas voltados ao desenvolvimento sustentável da zona
costeira; Plano de Ação Federal da Zona Costeira - PAF: planejamento de ações estratégicas para a integração de políticas
públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação; Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro - PEGC: implementa a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades
e procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC; Plano Municipal de Gerenciamento
Costeiro - PMGC: implementa a Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e procedimentos
institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de
uso e ocupação territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal; Sistema de Informações do Gerenciamento
Costeiro - SIGERCO: componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - SINIMA, que integra
informações georreferenciadas sobre a zona costeira; Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA:
estrutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o acompanhamento da dinâmica de uso
e ocupação da zona costeira e avaliação das metas de qualidade socioambiental; Relatório de Qualidade Ambiental
da Zona Costeira - RQA-ZC: consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e
avalia a eficiência e eficácia das ações da gestão; Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: orienta o processo
de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições de sustentabilidade do desenvolvimento
da zona costeira, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional,
como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão; Macrodiagnóstico da
Zona Costeira: reúne informações, em escala nacional, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da
zona costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização dos
patrimônios naturais e culturais.
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O ZEEC converge para a espacialização do planejamento que orienta o uso e
ocupação pautado na premissa da sustentabilidade social, econômica e ambiental. As
informações espacializadas são fundamentais para dar agilidade e maior segurança
técnica no exercício cotidiano dos órgãos responsáveis pela execução de atividades de
planejamento, gestão, controle e fiscalização do território e dos recursos ambientais,
inclusive na mediação de conflitos de interesses, tão intensamente presentes na Zona
Costeira.
Entretanto, reconhece-se que existem falhas na elaboração, o mal uso ou a não
aplicação de zoneamentos já realizados pelos estados. Porém, este instrumento de
planejamento e de gestão é uma possibilidade de agregação e articulação de políticas,
além de ser atrativo à participação da sociedade em geral. Para tanto, o Poder Público
e demais envolvidos devem abraçar a ideia e trabalhar na divulgação das oficinas de
planejamento para todos os interessados em participar.
Especialmente sobre esse instrumento, faz-se necessário, para a efetivação da gestão
costeira e de uma prática de governança satisfatória, buscar superar as causas para o
desperdício imensurável de recursos financeiros e de tempo de trabalho destinados à
construção de ZEEC, alguns publicados e depositados em prateleiras e gavetas, sendo
úteis apenas para pesquisadores interessados no tema. Outros foram transformados
em instrumentos legais por decreto (a maioria) ou lei (em algumas exceções). Nesses
casos, as normas são visitadas e inseridas na gestão por força de lei.
Os Estados costeiros vêm tentando resolver problemas de várias naturezas por
meio do ZEEC, porém, nem sempre a sociedade participa de todo o processo da sua
elaboração. Há zoneamentos que foram elaborados através de consultorias distanciadas
da realidade local. Geralmente, as propostas assim feitas tornam-se impraticáveis,
principalmente por não representar as necessidades locais, por se apresentarem
altamente restritivas ambientalmente ou por não deixarem espaços para que os
municípios possam desempenhar a sua função constitucional no que se refere às
questões do uso e ocupação do solo.
O setor produtivo tem poder de articulação com o poder político muito mais eficaz
do que outros segmentos da sociedade. O conflito estabelecido deveria ser negociado
desde o início do processo, o que geralmente não ocorre. A busca pela resolução dos
conflitos de interesses deve permear todo e qualquer processo que tenha como objetivo
a gestão costeira. O zoneamento (mapa), as diretrizes por ele estabelecidas, bem como
a síntese das informações que serviram de base para a sua definição (como exemplo, os
indicadores, mapas temáticos e/ou mapas sínteses), deve ser construído com a ampla
participação da sociedade, ser de domínio público e estar permanentemente exposto
para a consulta dos interessados.
Os colegiados, comitês e outras formas de participação da sociedade nos processos
de planejamento e gestão costeira devem ser viabilizados para que a sociedade
possa participar e influenciar as decisões de governo, não somente para “...discutir o
planejamento com técnicos, mas para beneficiar-se do planejamento programado em
razão da sua força no contexto do poder” (GOHN, 2003, p. 54). Esta fragilidade contribui
para a geração de conflitos socioambientais em níveis diferentes de complexidade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegando ao final deste capítulo, há a impressão de que muito poderia ser
aprofundado e discutido. Contudo, pensamos ter obtido êxito em atender aos objetivos
propostos. Assim, ainda que em breve abordagem, apresentamos um quadro geral da
proteção do meio ambiente no Brasil, a partir do debate internacional sobre o tema
inaugurado no início da década de 1970. Nessa trilha, destacamos os os principais
aspectos normativos daquela proteção, a partir da Constituição Federal de 1988, já
deixando clara a força que a tutela da Zona Costeira adquiriu a partir daquela norma
fundamental.
Visto, em seguida, o regramento legal que incide sobre o espaço territorial onde se
insere o objeto de pesquisa74 (os conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN), foi
realizado todo um detalhamento dos caminhos que seguiram a atuação administrativa,
em âmbito federal, no que se refere à gestão da área costeira no Brasil. Sobre esse
aspecto, entendeu-se de enorme relevância registrar todas as informações que
consideramos essenciais para a compreensão de como, através de longos anos (ou
melhor, de décadas), construiu-se um aparato legislativo e de gestão administrativa sobre
tal espaço territorial. No entanto, ao mesmo tempo, foram-se apontando evidências de
fragilização da ação administrativa de gestão do território costeiro nacional, permeada
de uma série de fatos que revelam um processo de desconstrução do que foi construído
ao longo do tempo.
Ocorre que, ainda em um solo pedregoso e em um ambiente nublado, já se visualizam
luzes que se colocam no caminho de um renovado olhar sobre a gestão costeira e que
merecem ser registradas e difundidas de modo a iluminar novos atores no campo da
pesquisa, da gestão e da atuação social.
Percebe-se que, a exemplo desta acomodação capitaneada pela ABEMA por meio
do G17, outras iniciativas vêm se formando e demandando para o GT GERCO/ABEMA, o
que tem motivado as equipes estaduais a avançarem na elaboração dos instrumentos
do PNGC, bem como no desenvolvimento de outras ações que envolvem diretamente
os estados e municípios.
Alguns exemplos de participação direta dos estados referentes à gestão da Zona
Costeira são: (i) elaboração e complemento dos Planos Estaduais de Gerenciamento
Costeiro (PEGC); (ii) nova formação de facilitadores para a elaboração de PGI da orla
marítima, em desenvolvimento pela Secretaria do Patrimônio da União/Ministério da
Economia e executada pela Universidade Federal do Pará75; (iii) desenvolvimento da
capacitação de atores para a aplicação do Projeto Político Pedagógico para a Zona
Costeira e Marinha (PPPZCM)76. Vale destacar que esse trabalho está sendo desenvolvido
Aqui nos referimos ao objeto do Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do Rio Grande do
Norte, o qual gerou a elaboração deste livro.
75
Através de Curso à Distância, para a efetivação e atualização da gestão integrada da orla - incluindo as
orlas fluviais -, adequando-se à nova legislação patrimonial (Lei n.º 13.240, de 30 de dezembro de 2015).
76
O que se compreende como fundamental para concretizar a participação de atores sociais, utilizando-se o formato
de redes.
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em parceria com os Projetos TerraMar e GefMar, e com o GIZ/BMU77, ancorados no
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)78; (iv) a retomada da realização da 14ª edição do Encontro
Nacional de Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO)79.
Assim como as iniciativas citadas, as experiências desenvolvidas nos 33 anos de
GERCO no país apontam para a necessidade da adoção de outras estratégias que facilitem
o envolvimento direto da população costeira na governança do espaço que habita,
objetivando a redução e o descortinamento de soluções de conflitos socioambientais
presentes na Zona Costeira, conforme relatados neste livro.
No campo político, foram criados, em 2007, a Frente Parlamentar Ambientalista
do Congresso Nacional e o Observatório Parlamentar Ambiental, com o propósito de
descentralizar a atuação dos Parlamentos em articulação com a sociedade, como mais
uma ferramenta de cidadania da população, facilitando o conhecimento das decisões
do Governo que possam impactar o meio ambiente.
Registra-se que, no momento em que escrevemos este Capítulo, estão em curso
as discussões do Projeto de Lei n.º 6.969/13 (denominado Lei do Mar), que visa criar a
Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro,
abrangendo a Zona Costeira, compreendendo o mar territorial definido no PNGC e os
ambientes terrestres que dela fazem parte. Este é mais um instrumento que busca
promover o uso sustentável dos recursos naturais costeiros. Neste processo, estão
envolvidas organizações não governamentais atuantes em nível nacional e estadual,
com a participação da Liga das Mulheres pelo Oceano, população pesqueira etc.80
Nos estados federados, as Frentes Parlamentares pretendem a articulação com a
sociedade, em torno da temática ambiental, muito sensível e permeada por conflitos
que dão a dimensão da necessidade da criação desses Fóruns. No RN, tem por objetivo
“aprimorar a legislação ambiental em vigor e fomentar a temática ecológica, na imprensa
e perante a sociedade civil organizada”81. Esta é mais uma possibilidade para a busca de
resolução dos conflitos socioambientais presentes na Zona Costeira.
Após os 33 anos de implantação do GERCO no Brasil, é possível avaliar que o
planejamento estratégico proposto pelo PNGC não alcançou os resultados esperados,
tendo em vista que os setores públicos e as suas reduzidas equipes de trabalho não
conseguiram efetivar os instrumentos de planejamento e gestão, havendo alguns estados
que atualmente ainda estão elaborando os seus PEGC e ZEEC. Contudo, os avanços
Esta é a sigla que une o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), agência alemã de cooperação
internacional, e o Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear - BMU Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
78
Registre-se que esse arranjo tem assegurado, a partir das agências e projetos da Alemanha, o desenvolvimento do
PPPZCM e a disseminação de ferramentas facilitadoras da educação ambiental.
79
Importante considerar que o evento, a ser realizado virtualmente em novembro/dezembro de 2021, certamente
ampliará a possibilidade da participação coletiva, com a parceria do GT GERCO ABEMA, GT-GERCO/ANAMMA, Fórum
do Mar, Agência Costeira, com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Rio
Grande (FURG), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), PainelMar, MMA e GIZ/BMU.
80
https://www.camara.leg.br/noticias/668310-ambientalistas-e-parlamentares-defendem-aprovacao-da-lei-do-mar/
(Agência Câmara Notícias – Consulta em 20.07.2021).
81
https://www.frenteambientalista.com/estadual/rio-grande-do-norte/ (Consulta em 20.7.2021).
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seguem de acordo com a capacidade de cada um aportar recursos financeiros e humanos
para se envolverem especificamente com a gestão costeira, cabendo a esses técnicos
elaborarem planejamentos e estarem atentos aos impactos que atividades podem causar
ao ambiente e as populações costeiras, bem como monitorar e propor medidas para
redução de danos.
Também cabe aos gestores a disseminação de práticas sustentáveis, além de mediar
conflitos e equilibrar os interesses empresariais e das populações costeiras. Entendese que a formação profissional acadêmica dos futuros gestores não os prepara para
esses desafios que só vão ser compreendidos na prática, no exercício da gestão e da
governança a partir da ação do órgão público ao qual cabe a condução da política
costeira, com suas implicações ambientais e territoriais.
Por outro lado, a atuação de redes sociais se apresenta como uma alternativa que
pode viabilizar um maior envolvimento de segmentos sociais para atuarem articulados
e descentralizados, como preconiza o PNGC, e influir nos resultados do GERCO. Nesse
contexto estão surgindo estratégias como o Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira
e Marinha (PPPZCM), associado à Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação
Ambiental (ANPPEA) e a Plataforma Monitora EA-PPPZCM, a qual agrega organizações
que atuam com educação e conservação ambiental na Zona Costeira e Marinha do Brasil.
Registre-se que a Rede MangueMar Brasil, dentre outras, pressupõe um novo
resultado para a gestão e a governança costeira nos próximos anos, envolvendo de modo
mais amplo a sociedade civil na participação e influência nas decisões encaminhadas
pelo Estado através das suas administrações públicas.
Destaca-se que as redes e plataformas sociais abrem a possibilidade da discussão
de questões temáticas de interesse geral, de realizar negociações, formular proposições
de políticas públicas e exercer o controle social dos atos e decisões do poder político. As
redes sociais também são fundamentais para a disseminação do conhecimento sobre o
espaço costeiro, sua relevância econômica, ambiental e cultural, contribuindo para a troca
de saberes (comunidades) e conhecimento técnico (servidores públicos, pesquisadores
e empreendedores).
Por fim, não se pode deixar de registrar que os detentores do saber local também
devem possuir alguma noção do contexto normativo em que estão inseridos. Porém, é a
vivência do lugar que produz o discurso do cotidiano e que orienta o debate que define
as políticas públicas (seja no momento de sua elaboração, como de sua implementação).
A produção do saber local permite que sejam elaborados trabalhos para além dos
ambientes acadêmicos e das propostas administrativas. Por outro lado, o trabalho
técnico-científico será mais uma produção de conhecimento amparado no saber local
que pode se tornar relevantíssima contribuição para o desenvolvimento social e para a
efetivação da Política de Gerenciamento Costeiro, conforme seus princípios articulados
sob o viés da sustentabilidade.
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CAPÍ T UL O 5
DEFENSORIA PÚBLICA E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM
PERSPECTIVA: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO SISTÊMICO
Antonio Gurgel Pinto Júnior

1. INTRODUÇÃO
Ao longo do desenvolvimento da Ciência enquanto produção social, as relações
humanas e seus objetos de descobertas foram avaliados para melhor definir métodos
que pudessem vincular contextos a resultados na perspectiva de um observador. Formato
esse que é seguido, majoritariamente, pelas sociedades até os dias atuais.
Consoante ao exposto, essa metodologia, por vezes, demanda a criação de cenários
irreais, em condições de perfeição dos sistemas avaliados, sem influências de quaisquer
agentes externos. Por conseguinte, os fenômenos vivenciados pela humanidade tentam
ser acondicionados em fatores de linearidade, objetividade, estabilidade e altamente
compartimentados em nichos específicos de estudos, até que se torna possível
constatar que, em verdade, esses fenômenos se expressam sob fatores opostos, ou
seja, de subjetividade, instabilidade, irregularidades e assimetrias entre si que exigem a
interrelação entre as ciências para apresentação de novas visões em matéria de conflitos
socioambientais.
Nessa lógica, o pensamento sistêmico é colocado como forma de trabalhar a
compreensão de ciência sob outras perspectivas que incluem, frente aos conflitos
socioambientais, compreender os contextos de cada um dos atores neles envolvidos,
que se colocam em disputas por recursos naturais. Paralelamente, a partir da conjuntura
social que acarretou a instituição da Defensoria Pública, considerando o aparato legal
que a rege, é possível perceber a sua relação com as potencialidades de tratamento
adequado82 dos conflitos socioambientais a partir de um novo paradigma de ciência
alcançado mediante o pensamento sistêmico.
Seguinte a isso, como forma de angariar concretude à presente pesquisa, buscou-se
delimitar seu lócus, em consonância com o Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais
na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre
o papel do Direito e do Judiciário”, a partir de um estudo de caso da Zona Costeira
potiguar, mediante a Organização da Sociedade Civil (OSC) Oceânica, integrante da
Ao longo do Capítulo, todas as manifestações relativas a “tratamento” devem ser compreendidas enquanto
“tratamento adequado”. Isso porque a Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010 - que se refere ao tratamento
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, mas aplicável a contextos mais abrangentes prevê o uso dessa terminologia para qualificar instrumentos efetivos de pacificação social, prevenção de conflitos,
promoção de novas mentalidades sobre o tema, acesso à justiça e a qualidade do serviço de conciliação e mediação.
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Rede MangueMar/RN, que teve sua representação enquanto integrante do projeto
como colaboradora externa, condição a partir da qual foram naturalmente expostos
relatos ao longo das reuniões que consolidaram uma perspectiva contextualizadora do
enfrentamento aos conflitos socioambientais. Outrossim, o autor teve experiência de
estágio na Defensoria Pública Estadual do Rio Grande do Norte, fato esse que despertou
mais um elo para compor os estudos consolidados no presente trabalho. Sendo assim,
são investigadas formas e potencialidades de tratamento aplicáveis pela Defensoria
Pública em todos os Estados brasileiros e na União.
Diante do exposto, se afirmou, enquanto objetivo geral do trabalho, identificar o
amparo jurídico sobre novas formas de tratamento de conflitos socioambientais, que
alicerçam concertações administrativas,83 quando capitaneadas pela Defensoria Pública
e as iniciativas já existentes que poderiam se expandir para atender aos atores de
conflitos socioambientais.
Para tanto, definimos como objetivos específicos: (1) compreender o pensamento
sistêmico; (2) perceber como se relacionam os conflitos socioambientais com a perspectiva
sistêmica e a Defensoria Pública; (3) consignar detalhamentos quanto ao vínculo entre
a Defensoria Pública e a sociedade civil organizada na Zona Costeira do Estado do Rio
Grande do Norte; (4) apresentar possibilidades para criar bases no que se refere às
concertações administrativas no tratamento adequado dos conflitos socioambientais.
Quanto ao aporte teórico conceitual, destacam-se: no que se refere ao pensamento
sistêmico são referência os estudos de Maria José Esteves de Vasconcellos e Lauren
Beltrão Gomes; Rovana Kinas Bueno; Maria Aparecida Crepaldi; Simone Dill Azeredo
Bolze; quanto ao conceito de conflitos socioambientais e o contexto de instituição
das Defensorias Públicas tem-se, respectivamente, o Projeto de Pesquisa “Conflitos
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma
análise sobre o papel do Direito e do Judiciário” e os autores Fritjof Capra e Ugo Mattei,
assim como, Carla Alessandra da Silva Nunes e Yanne Angelim; por fim, sobre o alicerce
teórico para promoção da coleta de dados como forma propositiva sobre o que já é
realizado pela Defensoria Pública, tem-se Amélia Soares da Rocha e Régis Gurgel do
Amaral Jereissati, assim como, Karen Nayara De Souza Sturmer, consolidando bases
indispensáveis para a solidez dos objetivos pautados na presente pesquisa.
Já em relação à metodologia, notabiliza-se o estudo de caso por meio de relatos
expostos espontaneamente nas reuniões do projeto em que houve a presença de
representantes da OSC Oceânica. Além disso, a análise documental de: (1) bases do
pensamento sistêmico; (2) Constituição Federal de 1988; (3) legislação infraconstitucional
brasileira, especialmente a Lei Complementar nº 80/1994; (4) sítios eletrônicos de todas
as Defensorias Públicas Estaduais e da União.
Sumariamente, o Capítulo está organizado em quatro tópicos. O primeiro tópico
trata do pensamento sistêmico e como pode contribuir como um novo paradigma da
Ciência, relacionando-se com os conflitos socioambientais e como se justifica a escolha
da Defensoria Pública para compor o presente estudo.
83
O Capítulo 1 deste Livro, intitulado “Explicando o Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do
Rio Grande do Norte”, possui maiores informações acerca do termo utilizado.
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No segundo tópico, focalizam-se os relatos dos integrantes nas reuniões do Projeto
como método para compreensão prática dos conflitos socioambientais na Zona Costeira
do Rio Grande do Norte.
No terceiro tópico, promove-se um entrelaçamento entre esses fatores sobre os
conflitos socioambientais elencados no trabalho e a base de dados obtida dos sítios
eletrônicos institucionais das Defensorias Públicas Estaduais e da União de modo a
diagnosticar o que já é feito em matéria de tratamento de conflitos socioambientais,
suas potencialidades de ampliação e mudança de perspectivas.
Por fim, o último tópico trata de implicações propositivas, alicerçadas em uma base
legal, que tem o potencial de contribuir com a formulação de novas ações, por parte das
Defensorias Públicas, voltadas ao tratamento dos conflitos socioambientais.
Ao final do trabalho sintetiza-se a importância da compreensão do contexto históricosocial do pensamento sistêmico como elemento essencial para o desenvolvimento
do presente estudo; ressaltando-se a importância de entender que os conflitos
socioambientais são produtos da inter-relação entre recursos naturais, atores e seus
contextos pré-existentes, que provocam outras percepções e formas de incidência, a
partir de um novo paradigma.
No mais, são apresentadas e ratificadas as ações já realizadas e potencialidades
que podem inspirar a atuação das Defensorias Públicas, no sentido de contribuir com
o tratamento adequado dos conflitos identificados pelo Projeto de Pesquisa “Conflitos
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma
análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”.

2. O PENSAMENTO SISTÊMICO
Partindo de um sentido amplo, é importante perceber que a sociedade em sua práxis
existencial se constitui por problemas essencialmente complexos, mas, em que pese
perpassarem a cronologia da humanidade, são mutáveis. Por conseguinte, enquanto
alguns dos problemas são resolvíveis, outros se inovam por uma diversidade de fatores
novos ou reformulados.
Todavia, o modelo de ciência aplicado à compreensão do mundo e a busca pela
resolução das adversidades apresentadas se sustenta sobre três pilares que tentam
encaixar o universo à simplicidade, à estabilidade e à objetividade, no intuito de conhecêlo em padrões controlados e previsíveis de um ordenamento neutro e fidedigno à
realidade projetada (VASCONCELLOS, 2002, p. 93).
Paralelamente, as organizações públicas, privadas e os indivíduos que as constituem
estão contextualizados com a intensificação da evolução tecnológica e com a
integração da sociedade global, ao passo que o desemprego em massa, as catástrofes
ecológicas causadas pela ação humana, dentre outras conjunturas análogas, afetam as
interações e as decisões que podem ser tomadas diante dos desafios estruturantes da
contemporaneidade (Ibid., p. 355).
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Nesse sentido, o cenário apresentado revela uma dinamicidade social em crise,
fundada sobre um paradigma da ciência que precisa ser questionado em suas bases. Isso
porque, o paradigma, na forma retratada, representa um filtro de crenças e valores que
afetam a concepção de mundo na produção de resultados científicos de forma implícita
(Ibid., p. 43). Logo, por vezes, são esses produtos do (des)conhecimento comprometidos
pela realidade prática dos problemas sociais.
Diante disso, ressalte-se que a reflexão sobre a ciência enquanto método analisado
em sua própria gênese destaca a legitimidade da busca por atividades qualitativas,
capazes de enfrentar o declínio das condições teóricas desse modelo de ciência e suas
implicâncias materiais (Ibid., p. 22), ao passo em que afastando, assim, o aprisionamento
do pensamento sistêmico a práticas com teor eminentemente esotérico e que buscam
validação científica (Ibid., p. 20).
Consoante ao exposto, essa base teórica pertinente ao pensamento sistêmico denota
compreender um fato inserido em contexto maior, no qual a sua composição permita
identificar a essência das relações entre elementos, ações e indivíduos cabíveis ao fato
sob análise. Estruturalmente, tal como o conhecimento científico, o mundo vivo passa
a ser visto como uma teia dinâmica de redes de conexões e concepções, sem graus
diferentes de importância, geradores de eventos inter-relacionados (BERTOLLO et al.,
2017, p. 78-79).
Em suma, a produção científica, que antes era sustentada em pilares oscilantes
de simplicidade, estabilidade e objetividade, agora, sob um novo paradigma, tem se
projetado pelos pilares de complexidade, instabilidade e intersubjetividade, em razão de
assumir a causalidade recursiva das relações, ou seja, a indeterminação, irreversibilidade,
incontrolabilidade dos fenômenos e a inexistência de realidade sem um observador,
o que abre espaço para a análise de diferentes pontos de vista sobre fatos concretos
(VASCONCELLOS, op. cit., p. 101).
Portanto, além de tornar compreensível que as interpretações da humanidade sobre
o mundo são resultado de uma construção social, é possível concluir que o enfoque na
visão do todo enquanto um sistema, proporciona atenção a complexidades, até então,
inexistentes a uma parcela considerável dos envolvidos no sistema ou dos observadores
dele.84

3. A PERSPECTIVA SISTÊMICA DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E A
DEFENSORIA PÚBLICA
Evidentemente, é de grande relevância ressaltar que a divisão da Ciência em
compartimentos de estudos não relacionáveis e isolados ganhou não somente o senso
comum. Nessa lógica, conhecimentos altamente especializados frente a outras de suas
O enfoque do Capítulo não se deu sobre o aprofundamento do conceito de “pensamento sistêmico”. Desse modo,
uma maior densidade nessa abordagem temática, pode ser encontrada no Capítulo 12: “A contribuição do pensamento
sistêmico e uma nova abordagem restaurativa para as situações de conflitos socioambientais”.
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formas, obstaculizam relações, em potencial, produtoras de resultados científicos de
interesses comuns a grupos interdependentes ou de toda coletividade.
Esse encadeamento circunstancial levado à sociedade remete a situações cotidianas
nas quais há divergências de pensamentos sobre um determinado fato, com grande
destreza para provocar conflitos. Nessa lógica, já pressupondo uma dissemelhança, a
existência do conflito também se atrela à escassez ou má gestão dos recursos naturais,
como também, a outras desigualdades sociais.
Sendo assim, o Direito, colocado enquanto meio para pacificação social, se
instrumentaliza das reivindicações e das instituições para alcançar o seu propósito,
equilibrando relações e, em alguns casos, buscando remediar quadros de vulnerabilidade
socioambiental, mediante instituições como a Defensoria Pública.
Isso porque, legalmente, a Constituição Federal, sob o manto de “Constituição Verde”
(CIRNE, 2018, p. 29), denominação compreendida muito em função de suas características
enquanto promulgada, dogmática e analítica, não teria conseguido positivar, sem essas
características, uma diversidade de direitos como os do meio ambiente ecologicamente
equilibrado e os dos povos indígenas, protegendo minorias e a prestação de serviços
públicos de saúde e de educação (SAMPAIO, 2009, p. 46) sobre os quais se acrescenta
seu forte apelo à sustentabilidade como prescrito no caput do seu art. 225: “para as
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
Nesse contexto de efervescência democrática, posterior ao período ditatorial
brasileiro de 1964 a 1985 (ARAUJO; SILVA; SANTOS, 2013, p. 19), foi sendo somada aos
direitos fundamentais do art. 5º e ao art. 225 dessa Carta Magna, uma reformulação do
sistema de justiça corroborando com os novos ares democráticos para a instituição da
Defensoria Pública (SAMPAIO, op. cit., p. 46).
Na disciplina constitucional, o caput do seu art. 134 dispõe que a Defensoria Pública
tem caráter permanente, essencial à função jurisdicional do Estado enquanto uma
manifestação da democracia para promover a defesa judicial e extrajudicial, dos direitos
humanos, individuais e coletivos, de forma integral e gratuita às pessoas em situação de
vulnerabilidade, como registrado no inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
Regulamentada pela Lei Complementar n.º 80/1994, sob o mandamento constituinte,
a legislação tem no seu art. 4º a base legal que sustenta a presente discussão de ordem
jurídica. Nesse sentido, é possível perceber que o tratamento dos conflitos postos
perpassa por uma visão sistêmica, não reclusa ao direito em sentido estrito desconectado
dos contextos provocadores de uma situação concreta, ao determinar que a Defensoria
Pública possui como funções: (1) prestar orientação e defesa jurídicas das pessoas
vulnerabilizadas; (2) dar prioridade às soluções extrajudiciais dos litígios em um rol
exemplificativo sobre técnicas de composição e administração de conflitos; (3) difundir
informações educativas sobre os direitos humanos, cidadania e o ordenamento jurídico; e
(4) prestar atendimento interdisciplinar, objetivando o pleno exercício de suas atribuições.
Em continuidade, cabe ênfase de que as vias puramente judiciais, por muitas
vezes lentas e não satisfatórias ao tentar acondicionar uma realidade em regramentos
projetados a padrões de comportamento que não necessariamente se repetem, incorrem
na invisibilidade dos contextos de acepção e aplicação das normas jurídicas, tal como do
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papel institucional dos órgãos do sistema de justiça, o que, paradoxalmente, faz carregar
em suas bases a chancela de conflitos socioambientais.
3.1 A PERSPECTIVA SISTÊMICA SOBRE O CONCEITO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

Considerando todo o contexto sistêmico de relação entre elementos, ações e
indivíduos, estando cada um deles envolvidos em diversas variáveis que afetam a
percepção da realidade e os resultados dessas interações, é preciso evidenciar como
os conflitos socioambientais podem ser entendidos a partir da sua condição complexa.
A par do exposto, o conceito de “conflitos socioambientais” desenvolvido pelo Projeto
de Pesquisa, conjuntamente à tabela de informações sobre os perfis dos referidos
conflitos,85 torna reflexo o alcance de um ponto prioritário de paralelismo entre a
estruturação do pensamento sistêmico e os conflitos socioambientais, pois, apresentase: a disputa por recursos naturais enquanto elementos, os indicadores materiais dessa
disputa enquanto ações e os atores dos conflitos enquanto os indivíduos.
Portanto, constatada a primordialidade em aprofundar os contextos dos integrantes
do sistema, tem-se o indivíduo enquanto um ser social fundado sob um aspecto natural,
de modo que, mesmo distanciado do meio natureza, a sua própria sobrevivência, seu
bem-estar físico e mental, assim como a continuidade da espécie, é dela indissociável
(ARAÚJO, 2020, p. 79-80).
Nesse cenário, a humanidade exerce sobre a natureza atividades transformadoras
do seu estado original, ao se defrontar, relacionar sua corporalidade e se apropriar da
matéria natural, no intuito de obter benefícios pessoais, a grupos ou à espécie como
um todo. Sendo assim, ao passo em que se transforma o meio ambiente, transforma-se
a própria humanidade, em virtude do exercício nuclear do ser social: o trabalho (Ibid.).
Seguinte a isso, interessa subsidiar um alicerce de compreensão de que para trabalhar
são necessários meios, sobre um objeto que se tornará um produto. Logo, acessar os
meios exigidos para realizar a finalidade do trabalho acarreta meios de acesso à riqueza
(Ibid., p. 80), quer seja o auge do desenvolvimento da propriedade privada (MARX, 2008,
p. 87).
Consoante ao exposto, estrutura-se um sistema socioeconômico baseado na
propriedade privada dos meios de produção e obtenção de lucros cada vez maiores.
Sendo essas as condições e implicações do capitalismo, é estimado o aumento
exponencial do consumo, como também, são desconsideradas a relevância, os impactos
e a responsabilidade do que é fornecido no mercado. Portanto, deterioram-se os recursos
naturais, ou seja, fontes das demandas consumeristas (GIRON et al., 2012, p. 36-37).
A partir disso, perceber o acesso à riqueza enquanto crescimento econômico abre
espaço ao entendimento, pelo menos num primeiro momento, de que existe uma relação
proporcionalmente positiva entre a acumulação de capital e a degradação do meio
ambiente (KAMOGAWA, 2003, p. 27).
A título de exemplo, o recurso água é de tamanha valia a ponto de que sua escassez
tem um grande potencial limitante do crescimento das atividades econômicas, afetando
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o cultivo de alimentos, o próprio consumo humano cotidiano, a produção de roupas e a
geração de energia elétrica (Ibid., p. 12). Por conseguinte, mediante uma referência lógica,
tem-se que de acordo com a dependência dos recursos necessários à execução de uma
determinada atividade econômica, a situação de falta, decrescimento e empobrecimento
pode se tornar um padrão de comportamento de um ou mais sistemas.
Diante disso, quando duas dessas atividades, indivíduos ou grupos competem pela
apropriação do território, inviabilizando o usufruto dos bens contidos naquele espaço ou
dificultando a reprodução sociocultural de uma coletividade (ARAUJO et al., 2019, p. 7),
são percebidos os fatores partes da construção do conceito de conflitos socioambientais
retratado na presente obra, frente à interdependência de recursos naturais, atores,
atividades econômicas e de subsistência, interesses privados e coletivos que refletem
a complexidade de uma questão sistêmica.
3.2 A PERSPECTIVA SISTÊMICA E A DEFENSORIA PÚBLICA

Na contramão do que hoje se entende por sustentabilidade (INBS, 2021), são
concebidos os paradigmas econômicos e jurídicos basilares do extrativismo acelerado
dos recursos naturais e a supervalorização da propriedade privada alimentada pelo
dinheiro.86
Sendo assim, a ciência enquanto forma de compreensão do mundo posiciona-se
simetricamente à Teoria do Direito que, sob uma perspectiva calculista e fragmentada,
rege as relações sociais (Ibid., p. 27-28). Todavia, o papel de reger as relações sociais dos
seres políticos (BORGES, 2008, p. 80), submete o Direito à Política. Logo, esse espaço de
disputa ideológica aberto para garantir uma paz civil, ao passo em que se perpetua a
disputa pelo poder, pela manutenção de privilégios de poucos e busca pela garantia dos
direitos de muitos, paradoxalmente, impele o Direito como instrumento imprescindível
para transpassar a concepção individualista da sociedade e fazê-la crescer em cidadania
e dignidade humana (GERSON, 2014, p. 34).
Profundamente conexa aos direitos humanos, a dignidade humana, incrustada já no
inciso III do art. 1º da Constituição Federal de 1988, reflete valores morais que equiparam
pessoas em suas diferenças, objetivando garantir o respeito à sua inerente condição
do ser, por meio da efetivação dos direitos humanos (BARROSO, 2012, p. 75). Contudo,
tendo em vista a perpetuação das desigualdades sociais, restam a muitos a resistência
às vulnerabilidades criadas, que fazem da maioria da população não sujeito de direitos,
mas objeto do discurso dos direitos humanos (LIMA, 2020, p. 31-32).
Materialmente, a apropriação privada de territórios que, por conseguinte, se relaciona
com a exploração de recursos naturais, provoca organizações sociais partidárias de um
maior equilíbrio entre o ser humano e as suas intervenções no meio ambiente ao exigir
a reparação da fragmentação socioambiental com a reapropriação de terras e recursos
(OLIVEIRA; MARTINS, 2018, p. 09).
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Sendo assim, as populações tradicionais que possuem aspectos culturais singulares
em sua relação saudável com o meio ambiente (LEIVA; FREITAS, 2021, p. 06) se apresentam
como um contraponto às concepções fechadas de civilização, progresso, crescimento e
produção, que carregam bases sociais discriminatórias, violadoras dos direitos humanos,
como xenofobismo e racismo, por sua vez associados com vários outros estratos do
preconceito e dos conflitos (HAYAMA, 2020, p. 526).
Nesse cenário, a Defensoria Pública nasce enquanto uma instituição constitucionalmente
autônoma direcionada a se opor ao arbítrio do próprio Estado, como forma de alicerçar
juridicamente os tratamentos possíveis contra as opressões que recaem sobre as parcelas
da sociedade mais vulnerabilizadas (LIMA, 2020, p. 37).
Em síntese, por essa natureza da instituição de defender não somente o particular
vulnerabilizado por si só, mas a coletividade, aqui entendida como um sistema com
todas as suas nuances e possibilidades, somado a experiência do autor no cotidiano de
trabalho da instituição, tomou-se a Defensoria Pública como objeto do presente estudo.

4. A DEFENSORIA PÚBLICA E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: O CASO
DA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE
No intuito de propiciar concretude à pesquisa sobre os conflitos socioambientais
na Zona Costeira do Rio Grande do Norte e a sua relação com a Defensoria Pública, é
proposto o estudo de caso descritivo da realidade fática, mediante uma oitiva empírica
que se estabiliza em pilares da coleta de dados qualitativos realizada por meio dos relatos
espontâneos em reuniões do projeto, enquanto uma ferramenta de interação social, com
o objetivo de estudar a problemática apontada considerando a perspectiva da sociedade
civil, a quem servem os propósitos de existência da Defensoria Pública na garantia dos
seus direitos coletivos, conforme explicitado em abordagem supramencionada. Ademais,
a experiência do autor no órgão justifica a delimitação.
Nesse sentido, as reuniões ocorridas em diversas datas de 2017 a 2021, têm como
fonte das informações aqui utilizadas, a OSC Oceânica, integrante da Rede MangueMar
do Rio Grande do Norte, que é ligada ao Projeto sob o status de colaboração externa,
como também, alicerçada sobre uma atuação em rede constituída por vários sujeitos,
apresenta em sua base principiológica desenvolver e consolidar políticas públicas para
a Zona Costeira, configurando uma forma de combate às vulnerabilidades impostas às
populações tradicionais.
De início, foi possível perceber que o primeiro contato (no âmbito do Projeto de
Pesquisa referenciado) entre a sociedade civil organizada e a Defensoria Pública se deu
com apoio da professora orientadora do mesmo Projeto por ocasião de sua participação
em uma das reuniões promovidas pela Rede MangueMar/RN sobre a proibição do uso
de uma rampa de embarque e desembarque de itens de pesca por parte Colônia de
Pescadores de Natal (Z-4), no bairro das Rocas, em Natal/RN, sob pena de multa diária.
Nesse contexto foi entendido que uma reunião com a Defensoria Pública Estadual
(DPE) poderia ser uma oportunidade para apresentar a Carta Aberta advinda do I
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Encontro da Rede Mangue Mar Estuário e Litoral (ERMMEL) onde era apresentado uma
série de conflitos socioambientais enfrentados pelas comunidades tradicionais que
subsistem na Zona Costeira potiguar.
Consoante ao exposto, a reunião trouxe visibilidade institucional às questões
vivenciadas pelos integrantes da Rede MangueMar/RN, na tentativa de buscar outras
formas de solucioná-las; o que, para além das ações coletivas, trouxe a compreensão
quanto à necessidade de ser estimulada a adoção de métodos alternativos às vias
judiciais.87
Contudo, partindo de iniciativas do terceiro setor, a comum necessidade de convidar a
Defensoria Pública da União para participar dos diálogos sobre o tema das “concertações”
observou algumas dificuldades, notadamente em questões de natureza operacional,
especialmente no que tange aos contatos que se faziam necessários.
Posteriormente, a DPE participou de nova reunião com cerca de 30 (trinta) pessoas,
de diversas organizações da sociedade civil sediadas na costa norte-riograndense, na
qual foram explicadas as funções desse órgão do Sistema de Justiça e como ingressar
com ações coletivas envolvendo os conflitos vivenciados pelas populações tradicionais
da pesca na área costeira.
A partir desse início do contato institucional com a Defensoria, foi provocada uma
das formas judiciais de atuação da Rede MangueMar/RN, envolvendo a negativa de
seu reconhecimento enquanto representante de aproximadamente 16 (dezesseis)
Organizações da Sociedade Civil (OSC) da pesca. Diante disso, a Defensoria Pública da
União (DPU) passou a atuar no caso referente ao derramamento de petróleo no litoral
brasileiro, exigindo reparações com o pagamento de auxílios emergenciais e limpeza
do ambiente.
Em meio a esse cenário, a DPE pontuou sobre as dificuldades quantitativas em
recursos humanos, assim como a relevância de ser estabelecida uma rede de parcerias
com as Universidades para emissão de laudos técnicos, por exemplo, que podem
ser importantes para o enfrentamento das adversidades que envolvem os conflitos
socioambientais.
Todavia, em que pese as vantagens e potencialidades encontradas, a sociedade em
geral ainda não internalizou a função da Defensoria Pública, muitas vezes sem assimilar
como acessá-la. E, ainda que tenham ocorrido os contatos devidos entre as Defensorias
e a sociedade civil, questões de ordem legal e/ou operacional dificultam o acesso de
grupos vulneráveis socioeconomicamente a essa importante instituição pública; o que
termina por prejudicar possíveis medidas benéficas e pacificadoras que pudessem ser
articuladas.
Além disso, é de se reconhecer que, no contexto da pandemia de COVID- 2019, são
aqueles grupos socioeconômicos os mais afetados, tanto no campo da saúde física
como da saúde mental. Constatação essa que evidencia as fragilidades que ainda se
Porém, saliente-se que esses métodos alternativos devem ser orientados dentro de uma nova visão, na qual seja
ampliado o foco da observação, reconhecida a instabilidade da realidade vivenciada e a complementaridade de
visões dos atores envolvidos. Em outras palavras, que sejam incorporados os pressupostos do pensamento sistêmico
àqueles métodos. Dessa forma, podemos entender que a ideia de concertações que trazemos neste Livro e Capítulo
se coloca nesse caminho. Para uma melhor compreensão ver os Capítulos 1 e 12.
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colocam para essa parcela da população quando se trata de acesso a direitos. Para tanto,
entende-se haver um grande desafio estrutural que se coloca diante das Defensorias
Públicas (Estadual e Federal) no que se refere à aproximação com grupos e coletividades
que estão envolvidas em conflitos socioambientais.
Fundamentalmente, diante do relato que foi apresentado vindo da representante de
uma Rede que congrega uma diversidade de colônias, movimentos, grupos e organizações
da sociedade civil, existentes na Zona Costeira do RN, é possível aprofundar-se nos
contextos pertinentes aos casos concretos dos conflitos socioambientais e compreendêlos considerando as nuances de complexidade, instabilidade e intersubjetividade que
alicerçam uma leitura realista de um novo paradigma da ciência, com foco, especialmente,
na ciência jurídica.
Em paralelo, aglutinam-se ao estudo perspectivas que são desconsideradas quando
da interveniência de um direito dividido em compartimentos retroalimentados pela
aplicação sobre os casos concretos como se pertencessem a cenários isolados, previsíveis
e objetivos que começam e terminam na “letra fria” de um ordenamento jurídico
supostamente neutro e livre de quaisquer fatores externos.

5. A DEFENSORIA PÚBLICA E AS POTENCIALIDADES PARA O TRATAMENTO
ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Como se pode perceber, a Defensoria Pública, desde os seus primórdios geracionais,
tem uma natureza divergente das estruturas sociais de exclusão por ser um instrumento
do regime democrático na defesa dos direitos humanos (ROCHA; JEREISSATI, 2020, p.
754-755), em qualquer aos Poderes constituídos (Ibid., p. 757).
Nesse sentido, sob uma visão sistêmica, o estruturalismo da segregação social
decorre de contextos que apresentam obstáculo econômico (pela carência de recursos
financeiros e o peso das custas judiciais); obstáculo cultural (pela desconfiança sobre
os profissionais patronos das causas dos assistidos gerada por escassez de informação,
necessidade de despender recursos para ser parte de um processo judicial e, ainda
assim, as decisões judiciais não atenderem às expectativas do assistido); como também,
obstáculo organizacional (pelas dificuldades de se mobilizar em defesa dos seus direitos
coletivos e difusos) (STURMER, 2015, p. 18 et sequentia).
Sendo assim, é possível perceber que todos esses contextos estão inter-relacionados
(Ibid., p. 20). Logo, reconhecendo o papel da Defensoria Pública diante do cenário de
desigualdades sociais evidenciado no país, sua atuação se coloca de enorme importância
especialmente pela sua autonomia e capacidade judiciária, que lhe permitem atuar
perante o Poder Judiciário ainda que contra interesses escusos de governantes ou
detentores de uma parcela da estrutura de poder político e econômico da sociedade.
Entretanto, estruturas de poder quando ameaçadas podem devolver à instituição
jurídica suas antipatias políticas na forma de abandono da manutenção ou ampliação
da estrutura física, ou de pessoal, para o pleno exercício das atividades da Defensoria
Pública (ROCHA; JEREISSATI, 2020, p. 762).
Atualmente, os desafios institucionais exigem a tomada de ações diversificadas, ou
seja, não restritas às vias judiciais. Desse modo, seguindo um novo paradigma assimilador
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de contextos político-sociais, junto aos direitos individuais e coletivos dos seus assistidos,
são abertas possibilidades de participação propositada na solução de conflitos diversos,
inclusive, os socioambientais.
Nesse sentido, o presente estudo importou na realização de um desdobramento
da pesquisa qualitativa, mediante coleta de dados nos sítios eletrônicos institucionais.
Objetivando, a partir dos resultados obtidos com relação às 27 (vinte e sete) Defensorias
Estaduais e do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União, sistematizar informações
do que já é realizado em matéria de tratamento de conflitos socioambientais e o que já é
feito de modo genérico e que, potencialmente, poderia ser especializado para adequarse aos casos encontrados na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, como também, em
outros Estados da Federação nos quais se perpetuem a disputa de diferentes atores
sociais sobre os recursos naturais.
Sendo assim, a coleta e consolidação dos dados obtidos ocorreu de maio de 2020
a julho de 2021, dos quais foram encontradas formas de tratamentos de conflitos
socioambientais não somente considerando o conflito em si, como também, os contextos
dos seus atores, em 12 (doze) Defensorias Públicas Estaduais, quer sejam, do Amazonas,
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins, sem esquecer da Defensoria Pública
da União. Sendo assim, expõe-se a compilação das informações obtidas, no formato
do Quadro a seguir:
Quadro 1 - Abordagens concretas que as Defensorias utilizam e contribuem para o tratamento dos
conflitos socioambientais
ABORDAGENS INSTITUCIONAIS SOBRE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NAS DPE E DPU
DPE

ABORDAGEM INSTITUCIONAL

REFERÊNCIA

Cartilha educativa sobre as melhores práticas socioambientais e
palestra ministrada pela Defensoria para lançamento do material;

(AMAZONAS, 2017)

Visitação de jovens moradores de unidades de conservação
ambiental à Defensoria Pública.

(AMAZONAS, 2019)

2. Bahia (BA)

Projeto Mãos que Reciclam: apoio à criação da Associação de
Coletores de Resíduos Sólidos Recicláveis (ACRES).

(BAHIA, 2020)

3. Espírito
Santo (ES)

Meio Ambiente enquanto área de atuação institucional divulgada
pelo sítio eletrônico.

(ESPÍRITO SANTO, 2020)

4. Mato Grosso
do Sul (MS)

Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas
e da Igualdade Racial e Étnica (NUPIIR): órgão especializado para
tratar de demandas das comunidades tradicionais;
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH): que não
estejam abarcados por outros Núcleos Institucionais, de forma
coletiva, como direitos referentes aos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.

1. Amazonas (AM)
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5. Minas Gerais
(MG)

6. Pará (PA)

7. Paraná (PR)

A Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e
Socioambientais (DPDH) atua no apoio comunitário e institucional
de conflitos, por exemplo, socioambientais;
Encontro com representantes de comunidades para tratar das
reparações de danos socioambientais em função do rompimento
da barragem da Samarco/Vale S.A.;
Formação institucional interna sobre a complexidade e inovações
da atuação da Defensoria Pública mineira sobre o rompimento
da barragem da Mina do Feijão;
Recebimento de propostas de projetos das cidades e comunidades
atingidas pela tragédia em Brumadinho, objetivando a reparação
dos danos sofridos;

(MINAS GERAIS, 2020)

(MINAS GERAIS, 2021)

(MINAS GERAIS, 2021)

(MINAS GERAIS, 2021)

Pactuação de acordos individuais entre a empresa e os atingidos
pelo rompimento da barragem da Vale S.A. em Brumadinho;

(MINAS GERAIS, 2021)

Atuação para fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial
aos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale S.A. em
Brumadinho;

(MINAS GERAIS, 2021)

Atuação na Sede Permanente para atender vítimas do rompimento
da barragem da Vale S.A. em Brumadinho.

(MINAS GERAIS, 2020)

Projeto “Eco - Seu canal direto com o ECA” aborda indiretamente
alguns indicadores de conflitos socioambientais;

(PARÁ, 2020)

Grupo de Trabalho Especial (GET) Belo Monte: para fins de
promoção de pesquisas, assessoramento, estudos e proposição
de medidas judicial e extrajudicial direcionadas às comunidades
próximas ao Rio Xingu.
Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos (NUCIDH): tem por
objetivo atuar de forma estratégica em demandas relacionadas
à defesa dos direitos humanos, em favor das comunidades
tradicionais. São atendidos pelo NUCIDH as demandas de caráter
coletivo;
Formação Inicial Continuada (FIC) de Reserva Extrativista: parceria
entre o Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Paranaguá,
a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Setor Litoral e a
Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPPR). É um curso de
formação continuada para pescadores. Curso realizado in loco nas
comunidades tradicionais de pescadores do litoral paranaense.
Visa discutir a criação de uma reserva extrativista;
FIC Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos: curso no qual
participam comunidades tradicionais do PR, SC e RS, por exemplo,
de pescadores tradicionais do litoral, faxinalenses, Benzedeiras,
Quilombolas, Ilhéus do Rio Paraná, Atingidos do Deserto Verde,
Guaranis, os indígenas Xokleng. Também foi feito um guia do
Defensor Popular que é trabalhado com as comunidades;
Visitas às comunidades tradicionais do litoral para prestar
atendimento, participar de reuniões e resolver inúmeras questões
extraprocessuais. Instauração de procedimentos administrativos
atinentes às práticas tradicionais dos pescadores, educação de
campo das comunidades tradicionais, recomendações e ação civil
pública. Além disso, assessora na discussão do Projeto de Revisão
da Lei de Zoneamento da ilha.
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8. Rio de Janeiro
(RJ)

Núcleo Contra a Desigualdade Racial (NUCORA): participação
em Encontro de Justiça Socioambiental - visando a aproximação
de comunidades tradicionais como quilombolas, caiçaras e
povos indígenas e o repensar da biodiversidade nos territórios
tradicionais, a partir de exemplos concretos envolvendo Unidades
de Conservação;

(RIO DE JANEIRO, 2015)

Defensoria assina Termo de Cooperação com Instituto de
Advocacia Racial e Ambiental;

(RIO DE JANEIRO, 2014)

Estande da Defensoria na Rio + 20;

(RIO DE JANEIRO, 2012)

Defensoria Pública discute microbacias e desenvolvimento
sustentável;

(RIO DE JANEIRO, 2010)

Defensoria Pública promove evento em defesa da reciclagem
de lixo;

(RIO DE JANEIRO, 2009)

Defensoria, MPRJ e MPF recomendam adoção de medidas no
licenciamento ambiental da Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica
do Atlântico (TKCSA);

(RIO DE JANEIRO, 2016)

Atuação em contrato entre catadores e Poder Público;

(RIO DE JANEIRO, 2017)

Atuação em derramamento de óleo em Arraial do Cabo;

(RIO DE JANEIRO, 2019)

Defensorias e Ministério Público do Trabalho (MPT) propõem
contratação de catadores de resíduos sólidos no Festival Rock
in Rio;

(RIO DE JANEIRO, 2019)

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) garante
indenização a ambulantes afetados por vazamento de óleo.

(RIO DE JANEIRO, 2020)

Defensoria Sustentável.
Novos Hábitos Geram Um Novo Amanhã. Cartilha sobre
9. Rio Grande do sustentabilidade;
Sul (RS)
Núcleo de Defesa Ambiental.
Núcleo Especializado em Cidadania e Direitos Humanos (NCDH).
Biblioteca Virtual. Meio Ambiente;
Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo (NHABURB).
10. São Paulo (SP) Elaboração de Notas Técnicas sobre questões urbanísticas que
se relacionam com a esfera dos conflitos socioambientais;
Cartilhas educativas.
11. Sergipe (SE)

12. Tocantins (TO)

Núcleo de Defesa dos Direitos e Promoção da Inclusão
Social (NUDEDH).

(RIO GRANDE DO SUL, 2020)
(RIO GRANDE DO SUL, 2020)
(SÃO PAULO, 2020)
(SÃO PAULO, 2019)
(SÃO PAULO, 2019)
(SÃO PAULO, 2020)
(SÃO PAULO, 2020)
(SÃO PAULO, 2020)
(SÃO PAULO, 2020)
(SERGIPE, 2020)

Projeto Defensoria na Aldeia;

(TOCANTINS, 2018)

Projeto Defensoria Quilombola.

(TOCANTINS, 2016)
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DPU

ABORDAGEM INSTITUCIONAL
Grupos de Trabalho de: comunidades tradicionais; comunidades
indígenas; catadores e catadoras;

DPU

Programa Acesso à Justiça (Rádio). Temas já abordados:
vazamento de óleo; áreas de risco; catadores e catadoras; racismo
ambiental; desastre de Mariana;
Núcleo de atuação em Direitos Humanos e Tutelas Coletivas
desenvolve trabalhos com comunidades indígenas, quilombolas
e povos tradicionais; assim como, afetados por grandes obras ou
eventos ambientais;
Relatórios e Anuários com a compilação de ações capitaneadas
pela Defensoria Pública da União em causas de ordem
socioambiental, por exemplo, na permanência de comunidades
tradicionais em seu locus original e preservação dos seus
modos de vida harmonizados com o meio ambiente natural; no
pagamento de indenizações aos atingidos pelo desastre minerário
de Mariana/MG; na apuração de contaminação do lençol freático
na construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio.

REFERÊNCIA
(BRASIL, 2020); (BRASIL,
2020); (BRASIL, 2020, p. 38)
(BRASIL, 2020)

(BRASIL, 2020)

(BRASIL, 2020)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Ao longo do levantamento foi possível identificar pontos adversos para alcance dos
objetivos propostos. Nessa perspectiva, a obtenção de dados ainda precisa superar
alguns obstáculos, quer sejam: a indisponibilidade e a ausência de sistematização para
o armazenamento das informações.
Portanto, os meios de divulgação institucional das atividades das Defensorias Públicas
podem ser fortalecidos mediante o aperfeiçoamento dos próprios sítios eletrônicos que
podem ser robustecidos com um aporte de dados que contribuam para a valorização
da temática em demanda, impactando na disseminação do conhecimento. E, por
conseguinte, possibilitando a socialização de informações sobre formas de tratamento
dos conflitos socioambientais que possam atenuar os desafios que se colocam em face
da capacidade operativa do Sistema de Justiça.
5.1 AS BASES E POTENCIALIDADES PARA AS CONCERTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ainda que tenham se destacado essas ações tomadas e publicizadas institucionalmente
pelas mencionadas Defensorias Estaduais e pela Defensoria Pública da União, conforme
explicitada no tópico anterior, ao longo da coleta de dados percebeu-se que algumas
ações poderiam alcançar outros patamares na busca por maior efetividade às funções
legais da instituição; no sentido do desenvolvimento de ações não somente restritas à
judicialização, mas igualmente importantes para resguardo dos direitos fundamentais
envolvidos no campo dos conflitos socioambientais.
Como forma de tratamento daqueles conflitos, as concertações administrativas,
como já mencionado, partem do conceito de concerto. A ideia de harmonia, acordo e
combinação transmitidas pela palavra se materializa como um pacto entre duas ou mais
partes que, inserido numa lógica do Direito Público, aperfeiçoa-se em um procedimento
decisório democrático e autônomo, inicialmente envolto em um cenário de divergências.
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Nesse caso, pode-se compreender que a acepção do termo encontra respaldo no Direito
Internacional, visto que precisa equilibrar coordenação, reciprocidade e interdependência
entre países em diversas áreas, considerando a complexificação do espaço jurídico global.
Portanto, princípios que invocam imparcialidade, isonomia, transparência, dentro outros,
em um contexto democrático dos quais são interdependentes, vêm contribuindo para
questionar a eficácia de decisões unilaterais; compreensão que, no presente estudo,
estimula alternativas para tratamento dos conflitos postos.
Esse instrumento das concertações está cada vez mais presente na sociedade, ao
mobilizar atores sociais para que atuem efetivamente na formulação, até mesmo de
políticas públicas, bem como na cobrança do Estado sobre a sua atividade prestacional
para com seus concidadãos. Além disso, guarda fortes relações com o assumir da
pluralidade social, estimulando os atores sociais ao consenso. Em suma, as concertações
administrativas se propõem à terminação consensual dos conflitos (NEVES; FERREIRA
FILHO, 2021, p. 64).
Todavia, não só restrito aos fins, cabe também, sob a égide do pensamento sistêmico
refletir sobre suas bases,88 ponderando quais alicerces são possíveis para fomentar uma
cultura genuína de harmonização das relações sociais e não absolutamente imposta.
Nessa perspectiva, podem ser identificados instrumentos da política de concertação e
as respectivas respostas institucionais.
De tal modo, ressalte-se que a Defensoria Pública, exemplarmente, possui largo
potencial para atuar nas Casas Legislativas, manifestando-se sobre iniciativas dos
parlamentares quando afetam populações em situação de vulnerabilidade; podendo
convocar audiências públicas, realizar estudos e diagnósticos, participar da construção
de políticas públicas, acionar sistemas internacionais de direitos humanos, inclusive, de
outras formas em que se estimule o protagonismo das próprias pessoas vulnerabilizadas
(ROCHA; JEREISSATI, 2020, p. 771).
Sendo assim, para uma melhor exploração da compreensão ora exposta, o presente
trabalho importou na confecção de outro Quadro, agora propositivo, objetivando trazer
possíveis iniciativas (algumas já adotadas pelas Defensorias Públicas) voltadas a contribuir
para o tratamento dos conflitos socioambientais a partir de uma perspectiva ampla
(considerando a diversidade de aspectos envolvidos) e sistêmica, pela capacidade de
interrelacionar áreas, contextos e ciências não propriamente jurídicas, mas que têm
muito a contribuir com a conservação de direitos e da sua função em encontrar caminhos
para prevenir, remediar e tratar os conflitos socioambientais.

Nesse aspecto sugere-se a leitura do Capítulo 12 “A contribuição do pensamento sistêmico e uma nova abordagem
restaurativa para as situações de conflitos socioambientais” também presente neste Livro.
88
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Quadro 2 - Potencialidades das Defensorias Públicas em ações que
contribuam para o tratamento adequado dos conflitos socioambientais
POTENCIALIDADES DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS EM AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA O TRATAMENTO
ADEQUADO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
POTENCIALIDADE
INSTITUCIONAL

AÇÃO POTENCIAL

Centro de Estudos
Jurídicos/Escola
Superior

Ministrar cursos formativos e desenvolver pesquisas sobre pensamento sistêmico, sobre
tratamento de conflitos socioambientais para além da concepção de judicialização;
capacitações de modo presencial e/ou on-line.

Revistas científicas

Dedicar uma edição, artigos ou a própria revista ao estudo dos conflitos socioambientais.

Núcleos
especializados

Criar núcleos especializados com atividades itinerantes para o tratamento dos conflitos
socioambientais, a partir de uma perspectiva sistêmica.

Projetos de melhoria
dos serviços
prestados pela
Defensoria

Organizar formações institucionais para aprimorar e humanizar o atendimento aos
assistidos, promover rodas de conversa sobre os conflitos socioambientais, a partir de
uma perspectiva sistêmica.

Palestras

Voltar palestras ao tema dos conflitos socioambientais e novas perspectivas de tratamentos,
inclusive, oportunizando que os próprios atores dos conflitos socioambientais possam
articular as palestras a partir dos seus lugares de fala.

Bibliotecas

Expandir o acervo bibliográfico das Defensorias Públicas, incluindo títulos que abordam
o tratamento dos conflitos socioambientais e perspectivas sistêmicas sobre os atores dos
conflitos.

Projetos para
promoção de ações
reflexivas

Promover ações reflexivas com os atores de conflitos socioambientais sobre os indicadores
encontrados e seus impactos em toda a sociedade.

Mês de
conscientização

Institucionalizar um mês sobre os papéis da Defensoria Pública, de modo a popularizar o
conhecimento sobre suas funções.

Projetos educativos
em escolas

Determinar um nicho ou todo o projeto direcionado a tratar sobre educação ambiental e
o trabalho da Defensoria Pública no tratamento dos conflitos socioambientais.

Cartilhas e manuais

Desenvolver materiais, com linguagem fácil e dinâmica, para que a população em geral
possa entender como procurar e como a Defensoria pode ajudar no tratamento dos
conflitos socioambientais.

Bancos de dados

Desenvolver bancos de dados sobre conflitos socioambientais e como se deu seu tratamento
(mediante judicialização, autocomposição e outros formatos enriquecidos pela aplicação
do pensamento sistêmico).

Acordos de
Cooperação Técnica

Desenvolver parcerias institucionais com Assembleias Legislativas, Ministério Público,
Tribunais de Justiça, Secretarias de Estado, Universidades, dentre outros, no intuito de
construir uma rede de apoio para o desenvolvimento das proposições apresentadas e
ampliação da cultura de aplicação do pensamento sistêmico e dos benefícios que dele
podem ser conseguidos frente ao tratamento dos conflitos socioambientais.

Programa de
voluntários

Tendo em vista as dificuldades de pessoal, pode ser interessante desenvolver um programa
de agentes voluntários para atuação conjuntamente à Defensoria no cumprimento de suas
atribuições legais inseridas dentro da perspectiva sistêmica.

Emissão de
recomendações

O papel institucional das Defensorias pode alcançar proporções maiores a partir da
ampliação de emissão de pareceres recomendatórios, orientações circulares ou notas
técnicas que possam aprofundar as discussões legais e especializadas sobre os conflitos
socioambientais e os contextos dos seus atores.

Organização da
sociedade civil

A Defensoria pode se disponibilizar a auxiliar grupos engajados nas causas ambientais a se
organizarem institucionalmente para alcançar maior legitimidade e reconhecimento social.

Concurso de Redação

Promover concursos de redação sobre o tema dos conflitos socioambientais em escolas e
comunidades que enfrentam desafios dessa ordem.

Participação em
veículos de mídia

Atuar junto a veículos de comunicação para contribuir na divulgação de pautas promotoras
de uma cultura de paz e tratamento dos conflitos socioambientais a partir de uma
perspectiva sistêmica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
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A partir das informações contidas no Quadro, é possível concluir que apesar de
não restrita a providências de ordem judicial que as Defensorias podem tomar, as
potencialidades, num primeiro momento, podem parecer limitadas pela Lei Complementar
n.º 80/1994 que regulamenta a instituição. Isso ocorre não porque as potencialidades
são engessadas ao que está positivado, mas porque o legislador consagrou a assistência
jurídica integral composta por aconselhamento, consultoria, informação e assistência
extrajudicial e administrativa (GOMES, 2016, p. 3).
Sendo assim, alcançar um tratamento adequado dos conflitos socioambientais exige
fomentar as bases para tanto. Nessa perspectiva, são apresentadas sugestões para
potenciais ações institucionais da Defensoria Pública, objetivando o fortalecimento
de uma cultura de prevenção à judicialização, que preserve a autonomia dos atores
envolvidos e considere a complexidade de suas vivências e interrelações.

6. CONCLUSÃO
Considerando o conteúdo abordado no trabalho, identificou-se o amparo jurídico
sobre novas formas de tratamento adequado dos conflitos socioambientais. Com isso,
as bases para as concertações administrativas podem se colocar também no campo da
atuação da Defensoria Pública, sendo alguns de seus projetos institucionais e atuações
já agregadores de potencial muito positivo sobre os conflitos socioambientais.
Seguinte a isso, o pensamento sistêmico foi compreendido enquanto formador
de uma base para a mudança de paradigma no estudo da realidade. No momento
histórico em que vivemos tal mudança é imprescindível para se entender que a produção
científica, que antes era sustentada nos pressupostos da simplicidade, da estabilidade
e da objetividade, agora é desafiada com os pilares da complexidade, da instabilidade e
da intersubjetividade. Isso porque, passa-se a compreender que fenômenos podem ser
intermináveis, irreversíveis, incontroláveis e que dependem de diferentes perspectivas,
desveladas a partir de um campo de observação amplo.
De tal modo, a abordagem se deu sobre os conflitos socioambientais relacionados com
a perspectiva sistêmica e a Defensoria Pública. Dessa forma, desenvolveu-se a pesquisa
compreendendo-se que a apropriação de territórios, a exploração de recursos naturais,
as ideias de civilização, progresso, crescimento e a propriedade dos meios de produção,
na conjuntura atual, estão atreladas a ordens sociais muitas vezes discriminatórias e
transgressoras dos direitos humanos.
Nesse contexto de desigualdades sociais, que pressupõe o conflito, populações
tradicionais, organizações e movimentos sociais arcam com os maiores passivos das
violações dos direitos humanos, em que pese seus meios de vida e suas causas possuírem
indicativos de relações saudáveis com o meio ambiente. Diante disso, a Defensoria
Pública, enquanto uma instituição constitucionalmente autônoma, pode atuar com seu
suporte institucional, inclusive, na defesa de interesses coletivos e se opor, até mesmo,
a interesses de governos que possam se constituir ilegítimos e injustos, justificando
assim, tornar esse ente do Sistema de Justiça objeto do presente estudo.
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Consoante ao exposto, buscou-se um extrato da realidade objetiva quanto ao vínculo
entre a Defensoria Pública e a sociedade civil organizada na Zona Costeira do Estado do
Rio Grande do Norte. Nesse caso, a consolidação dos relatos oriundos das reuniões na
presença da OSC Oceânica89 (enquanto colaboradora externa), registrou como ocorreram
suas relações com a DPE e a DPU e suas impressões sobre os desafios encontrados
relativos a recursos humanos, parcerias institucionais e a compreensão que aquelas
instituições demonstram sobre as questões socioambientais encontradas nas áreas
costeiras do RN.
Por fim, observou-se a apresentação de possibilidades em consolidar um alicerce para
possíveis concertações administrativas no tratamento dos conflitos socioambientais. Para
tanto, o presente estudo coletou dados no intuito de sistematizar num quadro algumas
ações que poderiam contribuir para o tratamento adequado de conflitos socioambientais,
não somente considerando o conflito em si, como também, os contextos dos seus atores,
em Defensorias Públicas Estaduais.
E ainda, não se restringindo à identificação do que já é realizado no momento atual,
como também outro quadro, dessa vez propositivo, voltado a indicar possíveis ações que,
realizadas a partir de uma perspectiva sistêmica, certamente poderiam contribuir com
a construção de caminhos voltados a prevenir, remediar e tratar, de modo adequado
os conflitos socioambientais; sempre no sentido de buscar a efetividade de direitos
notadamente sociais.
Sendo assim, alcançou-se como resultado a identificação de amparo jurídico sobre
uma nova perspectiva (a sistêmica) quanto a outras maneiras de compreensão e
formas de tratamento de conflitos socioambientais; além do potencial de contribuir
para incentivar a atenção, por parte da Defensoria Pública, ao tema das concertações
administrativas, considerando não só as disposições legais que regem a sua atuação,
mas também a doutrina jurídica, que trouxe o seu histórico e as motivações que levaram
à gênese das suas funções e atributos institucionais.

Uma das organizações que integra a Rede MangueMar que abarca aproximadamente 16 (dezesseis) Organizações
da Sociedade Civil da pesca artesanal.
89
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CAPÍ T UL O 6
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO LITORAL SUL DO RN: O PAPEL
DOS DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO NO SEU TRATAMENTO ADEQUADO
João Victor Martins Domingos

1. INTRODUÇÃO
O meio ambiente, cada vez mais, está na pauta das grandes discussões na sociedade,
principalmente, quando contraposto às atividades econômicas e à busca desenfreada
pela sobreposição destas sobre aquele. Essas atividades, como qualquer ação humana,
geram impactos e conflitos socioambientais em um determinado território, que devem
ser minimizados.
Uma das áreas que mais sofre com os diversos interesses (muitas vezes, conflitantes)
é a Zona Costeira, especialmente devido ao seu posicionamento territorial estratégico,
sua fauna, sua flora, demais recursos naturais e potencialidades. No caso do Rio Grande
do Norte (RN), trata-se de um Estado em que as principais atividades econômicas se dão
no seu litoral, como o turismo. As praias, por exemplo, acabam sendo muito visitadas
por turistas que vêm das mais diversas partes do Brasil e do mundo, o que demonstra,
ainda mais, a necessidade de saber conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento
econômico, buscando uma gestão ambiental adequada. Entre as regiões as quais a Zona
Costeira se divide, no Litoral Sul, não seria diferente.
Nesse contexto, o Direito possui uma função essencial na investigação de instrumentos
que possam contribuir para a minimização ou tratamento dos conflitos socioambientais,
sobretudo, considerando o papel da participação pública, tão debatida e aprofundada nos
últimos anos. Para se ter ideia, até mesmo um novo Tratado Internacional, o Acordo de
Escazú, foi firmado tendo como tema central os denominados “direitos de participação”.
Diante deste cenário, faz-se a seguinte pergunta-problema: como os direitos de
participação podem contribuir para o tratamento dos conflitos socioambientais na
Zona Costeira do Litoral Sul do RN? Para responder esse questionamento, o objetivo do
presente Capítulo é apresentar um diagnóstico dos principais conflitos socioambientais
nos municípios do Litoral Sul do RN (entre 2007 e 2017), verificando as contribuições
dos direitos de participação para o seu tratamento adequado.
Para isso, o Capítulo se estruturou da seguinte forma: inicialmente, estudou-se o
conceito dos direitos de participação e o seu conteúdo jurídico; a seguir, realizou-se
um diagnóstico dos principais conflitos socioambientais observados no Litoral Sul do
RN; por fim, apresentaram-se perspectivas e contribuições a respeito dos direitos de
participação e sua função, diante do cenário exposto, para o tratamento adequado dos
conflitos socioambientais da área territorial objeto de pesquisa.
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Como este Capítulo é resultado de pesquisas realizadas pelos membros do Projeto
de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, desde 2017,
juntamente com diálogos feitos com as mais diversas instituições, a metodologia90 utilizada
a fim de atender esses objetivos possui íntima relação com o Projeto mencionado.
Quanto à abordagem, o método de pesquisa utilizado foi o qualitativo. No que
se refere ao objetivo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida sob uma modalidade
exploratória, pois visa a proporcionar maior familiaridade com o problema, com o intuito
de torná-lo mais explícito e um caráter descritivo, afinal, será feita uma descrição dos
conflitos socioambientais detectados.
Em relação aos procedimentos, foi feito um estudo de caso, que compreendeu, em
especial, os municípios da Zona Costeira do RN que compõem o Litoral Sul. Quanto aos
procedimentos técnicos, vários foram utilizados. Inicialmente, uma pesquisa bibliográfica,
para definir o que seria um conflito socioambiental. A partir de tal conceito, utilizou-se
o mesmo procedimento para identificar os respectivos conflitos na área de estudo e
colocá-los em um quadro. Depois, a pesquisa bibliográfica subsidiou a compreensão
dos direitos de participação.
Ainda na etapa de identificação dos conflitos, foi realizada a pesquisa documental,
que abrangeu documentos enviados pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Oceânica,
como uma Carta Aberta referendada pelos integrantes da Rede MangueMar/RN; mapa
da Zona Costeira, Nota Técnica e Relatórios de Atividades da Zona Costeira do RN feitos
e encaminhados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte (Idema).
Nessa seara, ainda para auxiliar no diagnóstico dos conflitos, foi realizada uma
pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN)
e na Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN). Salienta-se que o Ministério Público
Federal e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) encaminharam também uma lista de
processos em que atuaram na área ambiental e no lapso temporal fixado (entre 2007
e 2017).
Concluindo esse aspecto metodológico, foram realizados encontros ou reuniões
dialogadas com uma servidora do Idema colaboradora do Projeto de Pesquisa (Ana
Maria Teixeira Marcelino) , uma procuradora da PGE (Marjorie Madruga Alves Pinheiro)
e membros da OSC Oceânica, que contribuíram com o aperfeiçoamento do quadro
elaborado no âmbito do Projeto.
Justifica-se este trabalho devido aos parcos estudos a respeito da temática realizados
sob a perspectiva do Direito e dotados de uma multidisciplinaridade de conteúdos. Afinal,
numa sociedade complexa como a nossa, a Ciência Jurídica não se sustenta sozinha,
necessitando de subsídios de outras ciências e interlocuções com a sociedade e os vários
atores sociais. Nesse contexto, o diagnóstico aqui apresentado também é fundamental,
pois mapear as diversas formas de uso dos recursos naturais e do espaço litorâneo,
as atividades envolvidas e os conflitos decorrentes dos diferentes interesses são ações
90

Para maiores informações concernentes à metodologia adotada, verificar o capítulo 1.
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fundamentais para que se possa pensar o ordenamento do espaço costeiro e alternativas
para minimização dos conflitos ali existentes.

2. OS DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO E OS SEUS PILARES
No Direito Ambiental, um dos mais importantes princípios é o da participação
pública. Segundo Milaré (2015), expressa a ideia de que, para a resolução dos problemas
socioambientais, deve-se enfatizar a cooperação entre o Estado e a sociedade, por meio
da participação dos diferentes grupos sociais na formulação e na execução das políticas
públicas. Essa tese vale para os três níveis da Administração Pública (federal, estadual
e municipal).
Tal princípio possui três pilares ou elementos, que podem ser depreendidos do
Princípio 10 da Declaração do Rio de 1992: participação pública na tomada de decisões;
acesso à informação; acesso à justiça. Tais elementos estão interligados e apresentam
conteúdo normativo (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017), sendo chamados também pela
doutrina como direitos ambientais procedimentais, direitos ambientais de acesso ou
direitos ambientais de participação (SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).
No ambiente internacional, após a Declaração do Rio de 1992, a Convenção de Aarhus
sobre Acesso à Informação, Participação Pública na Tomada de Decisão e Acesso à Justiça
em Matéria Ambiental (1998) abordou a temática. Porém, mais recentemente, conforme
Paola e Díaz (2020), em 2018, esses direitos de participação foram ainda mais explorados
no Acordo Regional de Escazú para América Latina e Caribe sobre Acesso à Informação,
Participação Pública e Acesso à Justiça em matéria Ambiental, aprovado na Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas.
Este último inova nas definições e no próprio conteúdo material e formal dos
direitos de participação, trazendo até mesmo como enfoque, no seu texto, a proteção
de atividades ambientais e de direitos humanos, indivíduos que vivem em constante
situação de risco (HERNANDÉZ; CERAMI, 2020).
Segundo Milaré (2015), o direito à participação pressupõe o direito de informação.
Cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de atuar sobre a sociedade,
de articular ideias e de tomar parte ativa nas decisões que lhes interessam diretamente
(MILARÉ, 2015).
O direito à informação está positivado na Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso
XIV, que assegura a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte
quando necessário ao exercício profissional. Outrossim, o inciso XXXIII do mesmo artigo
garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações que sejam do seu
interesse particular ou de interesse coletivo, salvo naquelas situações em que o sigilo é
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, [2021]).
No caso da informação ambiental, essa está presente, implicitamente, no artigo 225,
§ 1º, inciso IV, da Carta Magna, ao dispor, entre as várias obrigações do Poder Público,
sobre a exigência, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
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causadora de grande degradação ao meio ambiente, do Estudo Prévio de Impacto
Ambiental (EIA), que deverá ter publicidade.
O direito à informação também encontra respaldo legal, por exemplo, nos artigos 6º,
§ 3º, e 10º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81), assim como em
diversos outros diplomas normativos. Outrossim, alguns princípios no Direito Ambiental
Constitucional se interpenetram, de maneira a estabelecerem uma interdependência.
Dessa forma, observa-se que a educação ambiental é efetivada mediante a informação
ambiental, estando presente na Constituição de 1988, no seu art. 225, § 1º, VI, o qual
estabelece que o Poder Público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (FIORILLO, 2013).
Para Machado (2018), em obra cujo título é “Direito à informação e meio ambiente”,
essa informação sobre o meio ambiente deve seguir os mesmos requisitos das
informações que os indivíduos possuem o direito de receber. Logo, a informação deve
ser verdadeira, contínua, tempestiva e completa. Além disso, elas possuem como
características a tecnicidade, compreensibilidade e a rapidez.
O autor explicita, ainda, que as Constituições modernas apontam o Poder Público
como responsável por transmitir as informações que ele tenha recebido ou levantado.
No entanto, essa informação não é considerada pública porque está em posse do Poder
Público, mas porque é de interesse público. Assim, havendo esse tipo de interesse,
mesmo estando em mãos das pessoas ou das empresas privadas, ela se torna de
natureza pública (MACHADO, 2018).
Ademais, a Administração Pública, na gestão da informação pública, necessita da
colaboração de OSCs e demais parcelas da sociedade civil, auxiliando-a nas decisões
sobre sistemas de coleta e na difusão das referidas informações (MACHADO, 2018).
No caso da participação pública no processo de tomada de decisões em matéria
ambiental, segundo pilar dos direitos de participação, Sarlet e Fensterseifer (2021)
lembram dos instrumentos legislativos de participação pública ambiental, como o direito
de sufrágio ativo e passivo, a iniciativa popular de lei, o plebiscito e o referendo.
Na seara da Administração Pública, há também diversos instrumentos administrativos
garantidores da participação pública em matéria ambiental. Entre os instrumentos
administrativos que autorizam e potencializam a participação pública, merecem realce
a publicação do estudo e relatório de impacto ambiental no licenciamento ambiental,
inclusive com possibilidade de realização de audiência pública e o direito de petição aos
órgãos públicos exigindo acesso à informação ambiental (SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).
Ainda nesse âmbito, explicam os autores, a presença de representantes da
comunidade, indicados livremente pelas associações civis, nos conselhos e órgãos
colegiados de defesa do meio ambiente com poderes normativos, é um instrumento
essencial de cooperação entre governo e sociedade (SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).
Nesse mesmo sentido, Milaré (2013) afirma que um exemplo prático da aplicação
desse pilar é a garantia legal de realização de audiências públicas no decorrer de
processos de licenciamento que demandem a realização de estudos prévios de impacto
ambiental.
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Por fim, registra-se que o terceiro e último pilar corresponde ao acesso à justiça
em matéria ambiental. Segundo Silva (2020), a Constituição de 1988 é clara ao afirmar
que não excluirá da avaliação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito
(artigo 5º, inciso XXXV). Dessa forma, abre uma ampla possibilidade para o Estado-juiz
responder às demandas ambientais da sociedade, garantindo o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, conforme dispõe a Lei Maior (SILVA, 2020).
Ademais, Peruci (2020) defende que, para se concretizar o acesso à justiça, os juízes
devem ser capazes de julgar causas ambientais. Isso quer dizer que o magistrado deve
ter conhecimentos específicos e adequados para a correta apreciação de uma causa
socioambiental. Isso porque quando não se tem conhecimento da questão e muito
menos sensibilidade para a temática, dificilmente poderá tomar uma decisão adequada.
Além disso, acrescenta-se que o acesso à justiça ambiental inclui o acesso eficiente
tanto para os procedimentos administrativos como os judiciais, para que os direitos
possam se proteger corretamente e as leis de proteção do meio ambiente possam ser
aplicadas (PERUCI, 2020).
Já para Sarlet e Fensterseifer (2017), as próprias ações judiciais refletem o direito
à participação intrínseco aos direitos fundamentais, permitindo a democratização do
poder por meio da participação popular direta. Segundo os autores, uma atuação judicial
crescente dos cidadãos, seja individualmente, por meio de entidades coletivas ou por
entes estatais deve ser tida como uma forma de atuação política condizente com os
preceitos de uma democracia participativa.
Os autores recordam, inclusive, que, no Brasil, há vários instrumentos processuais
que ampliam a participação, como nas principais ações que, geralmente, trazem a
proteção ecológica no seu âmago: a ação civil pública e a ação popular. Recentemente,
outros instrumentos participativos vêm sendo utilizados para trazer voz e participação
pública no campo judicial, como a audiência pública judicial e o instituto do amicus curiae
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2021).

3. LITORAL SUL DO RN: DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
A partir da definição de conflitos socioambientais91 adotada na presente obra e
do cumprimento da metodologia descrita anteriormente, constataram-se alguns
conflitos socioambientais no Litoral Sul92 da Zona Costeira do Estado do RN (Figura 1),
especificamente nos municípios de Arez, Canguaretama, Tibau do Sul, Senador Georgino
Avelino e Baía Formosa. Esses conflitos envolvem diversas atividades e interesses
distintos, que serão a seguir analisados, juntamente com os seus respectivos indicadores
(causas ou impactos gerados).
“Confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos naturais, no que
se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas
esferas ambiental, social e/ou econômica”. Verificar maiores aprofundamentos no Capítulo 2.
92
Em 2017, conforme mapa fornecido pelo Idema (presente nos capítulos 1 e 3 da obra), os seguintes municípios
da Microrregião do Litoral Sul faziam parte da Zona Costeira: Arez, Canguaretama, Tibau do Sul, Senador Georgino
Avelino, Baía Formosa, Goianinha e Vila Flor.
91
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Figura 1 - Mapa dos conflitos socioambientais da Zona Costeira do RN: Microrregião do Litoral Sul

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).

3.1 AREZ

O primeiro dos conflitos observados envolve as atividades de carcinicultura e pesca
artesanal, tendo sido identificado, pela pesquisa, como indicador a poluição da água e
a proibição de acesso às áreas de pesca.
O exercício da atividade de carcinicultura gera uma dificuldade no deslocamento dos
pescadores artesanais para as áreas de pesca, assim como da sua passagem por dentro
das fazendas produtoras de camarão com o objetivo de alcançar suas embarcações. A
poluição nos corpos hídricos também foi notada em Arez, o que comprometeu a biota
aquática e a pesca (SILVA, 2015). Nesse trabalho acadêmico, a autora procedeu com
um diálogo com os pescadores e eles sequer sabiam o que era uma área de proteção
ambiental, mesmo residindo em uma. Além disso, não tinham conhecimento de ações
públicas que tenham sido realizadas visando à conservação dos recursos naturais no
espaço estuarino.
A mesma autora averiguou que, neste local, famílias especializadas na extração
de ostras foram prejudicadas, pois o desmatamento do mangue para a construção
de viveiros causou uma mudança na reprodução desses animais e uma decorrente
diminuição da sua produção (SILVA, 2015).
Ainda envolvendo a atividade de carcinicultura, em razão da poluição do corpo hídrico
causada pela atividade no município identificada por Silva (2015), essa compromete
diretamente o interesse da comunidade em geral, que possui seu direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado atingido.
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Outro indicador que demonstra o comprometimento de tal direito da comunidade é
a destruição, no local, de área de mangue, considerada Área de Preservação Permanente
(APP), para a instalação de viveiros de camarão, ocasionando, ainda, o impedimento da
regeneração da vegetação93.
Ademais, no município de Arez, a atividade industrial de beneficiamento de canade-açúcar também apresentou um conflito de interesse perante a comunidade. Silva
(2015) explana sobre o lançamento de agrotóxicos e vinhoto no corpo hídrico, poluindo
e comprometendo a sobrevivência da biota aquática (como peixes e crustáceos).
Por último, conforme Silva (2015), há um conflito entre a atividade de pesca artesanal
e aquela relacionada aos passeios turísticos. As empresas de passeios turísticos de
lanchas, por exemplo, impedem o livre deslocamento para as áreas de pesca, gerando
riscos de acidentes, danificando as redes e afastando os peixes devido ao barulho dos
motores dos barcos.
Outrossim, a pesca artesanal praticada em área de embarque e desembarque dos
passageiros das empresas náuticas, com rede de pesca e o beneficiamento do pescado
sem o descarte correto dos resíduos dos peixes gera um espaço inseguro e desordenado
para os diversos usuários que utilizam a orla (BATISTA; ROCHA; BARROS, 2020).
Esse contexto, então, fortalece a reflexão de Silva (2015) de que os passeios turísticos
possuem um ritmo econômico particular que não deixa espaço para a atividade
tradicional da pesca artesanal.
3.2 CANGUARETAMA

O primeiro conflito socioambiental identificado no município refere-se às atividades
de carcinicultura e pesca artesanal. Inicialmente, tendo como indicador do conflito a
poluição da água e a proibição de acesso às áreas de pesca.
O despejo de efluentes, o desvio de canais e a degradação do manguezal realizados
pelos carcinicultores provocaram a morte de crustáceos (camarão nativo e caranguejo,
principalmente) e de pescados em trechos de manguezal, influenciando na redução
da produtividade de espécies e no consequente prejuízo para os pescadores (GALVÃO
NETO, 2009).
O ecossistema mencionado, para Silva (2013), tem funções ecológicas fundamentais,
como a manutenção de compartimentos litorâneos, proteção contra processos erosivos,
filtragem ecológica, fornecimento de nutrientes para a fauna aquática e ambientes
adjacentes, entre outras. Ademais, exerce funções sociais, como ser uma fonte de recursos
naturais no fornecimento de alimentos para as comunidades ribeirinhas, por meio da
pesca artesanal, realizada por comunidades tradicionais tanto para comercialização
quanto para a subsistência.
A partir do momento que a construção de viveiros e a sua manutenção trazem
impactos negativos, quais sejam, devastação da cobertura de mangues, lançamento de
Processo n.º 2006.84.00.005354-9, que tramitou na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. O réu foi condenado
pela prática do crime tipificado no art. 48 da Lei no 9.605/98 (“Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas
e demais formas de vegetação”).
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efluentes, poluição da água e aterramento do ambiente, áreas de pesca são extintas e os
pescadores são atingidos. Quando Galvão Neto (2009) e Silva (2013) verificam poluição
hídrica, ressalta-se que, como consequência, além de atingir a pesca artesanal, essa
viola o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, assim, um interesse de toda a
comunidade.
Em Canguaretama, Silva (2013) constata também que a atividade de carcinicultura
causa uma diminuição dos estoques pesqueiros com a degradação dos recursos
hídricos (ambiente estuarino do Rio Curimataú/Cunhaú) e obstrui o acesso da população
tradicional para os locais de pesca.
Outrossim, a carcinicultura e a atividade de ecoturismo também apresentaram uma
situação de conflito entre si. Segundo Galvão Neto (2009), os viveiros estudados na área
degradaram a paisagem natural, interromperam acessos e impossibilitaram roteiros de
visitação ecoturística. Além da degradação, o despejo de detritos de camarões no rio já
causou também mau cheiro na região.
Prosseguindo com os conflitos constatados na área, salienta-se, também, aquele que
envolve a atividade de empresas de passeios turísticos, especialmente na faixa de praia.
Com base em Nota Técnica do Idema94, cujo objetivo era a realização do mapeamento das
áreas de fragilidade ambiental próximas às praias e apresentação de alternativas àquelas
que devam ser excluídas das rotas dos passeios turísticos em veículos automotores,
informação essa confirmada oralmente95 por uma servidora do referido órgão ambiental,
verificou-se que há uma intensa circulação de veículos que pode ocasionar obstrução
temporária de acesso ao mar para os pescadores em diversos municípios, dentre eles,
Canguaretama.
No tocante à atividade de circulação de veículos automotores, mesmo com placas
de advertências proibindo o tráfego de veículos, essa ainda foi possível ser identificada
no lapso temporal objeto da pesquisa96. Em razão de se tratar de área de desova de
tartarugas, elas são diretamente atingidas e, consequentemente, o equilíbrio ecológico
e o direito da comunidade ao meio ambiente, pois a fauna é protegida diretamente pelo
artigo 225, § 1º, inciso VII97, da Constituição de 1988.
Por fim, no município, ainda foi possível observar conflito envolvendo a atividade
de comércio informal, em decorrência da ocupação irregular de barraqueiros na área
de faixa de praia98. Como interesse contraposto, há a comunidade, pois, quando não
há um ordenamento da orla marítima, gera-se um risco de desequilíbrio ecológico e
consequências ambientais, como a própria poluição.
Além disso, as praias são bens públicos de uso comum, ou seja, de utilização comum
pela coletividade. Para que isso ocorra, deve ter o seu acesso garantido e ser impedida
Nota Técnica (Processo n.º 108470/2015-8) feita pela Assessoria Técnica do Idema, em 2016, com o título “Indicação
de trilhas alternativas para passeio de veículos motorizados na Orla do Litoral Oriental do RN’’. O documento foi
encaminhado, por uma representante do órgão, para o Projeto em 2019.
95
Realizada em 2019.
96
Reunião realizada com servidora do Idema colaborada do Projeto de Pesquisa, em 2019.
97
“§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...]VII: VII - proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais à crueldade”.
98
Processos n.º 2007.84.00.007963-4 e 2007.84.00.002291-0, que tramitaram na Justiça Federal.
94
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qualquer atividade que origine apropriação privada indevida, conforme depreende-se
da Lei n.º 7.661/1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (BRASIL,
1988).
3.3 TIBAU DO SUL

Inicialmente, foi assinalado um conflito envolvendo a atividade imobiliária-turística
e o interesse abstrato da comunidade enquanto titular do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Essa atividade causou ocupação indevida, promovendo
dano ambiental (mesmo que presumido) em APP (borda de tabuleiro ou falésia etc) na
praia de Pipa e do Madeiro.
Nesse sentido, mais de um empreendimento (alguns funcionando por anos) procedeu
com a ampliação espacial e de operação sem a devida licença99. Um deles, inclusive,
construiu bar e escada, mediante corte no corpo da falésia, bem como realizou a posterior
ampliação, com a construção de um poço tubular, uma piscina para uso infantil e um
mirante. Constaram-se tubulações colocadas irregularmente, lançando águas pluviais
e água de piscina no meio da falésia, contribuindo para sua erosão. Outro construiu
barraca em área de praia, por exemplo, em APP.
Ademais, ainda no que tange à atividade imobiliária-turística, o conflito com as
comunidades tradicionais de pesca artesanal ocorre pelo fato da especulação imobiliária
afastar os pescadores das áreas próximas ao mar. Em Tibau do Sul, Silva (2011) afirma
que a expansão turística e imobiliária gerou também a expropriação de territórios de
uso comum no contexto da cultura dos pescadores e interferiu no acesso às praias e nos
desembarques das embarcações por parte das comunidades tradicionais pesqueiras.
Registra-se, ainda, que ali pequenos produtores pesqueiros foram retirados de seus
territórios tradicionais para dar lugar a complexos turísticos e hoteleiros.
Soma-se a esse conflito aquele que abarca a atividade de turismo e esportes
náuticos, ocasionando tráfego de embarcações de lazer na área de banho e uso comum ocasionando acidentes - e práticas desportivas, que terminam por prejudicar a atividade
de pesca e a comunidade no geral.100
Outrossim, no caso da atividade de comércio, para melhor compreensão, ela foi
dividida em formal e informal. Na primeira, vários processos judiciais101 foram detectados
tendo como causa a ocupação irregular (barracas, cercas, muros e escadarias) de faixa
de praia (bem de uso comum do povo) e Área de Preservação Permanente (em especial,
sopé de falésia). Na segunda, uma ocupação ou instalação indevida de um restaurante
realizada em área de uso comum do povo e de desova de tartarugas-marinhas (área
Processos n.º 0804207-28.2015.4.05.8400 e 0807101-40.2016.4.05.8400, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte;
Processo n.º 238588/2014-4, um Parecer elaborado pela Procuradoria Geral do Estado por solicitação do Idema;
Inquéritos Civis (IC) n.º 1.28.000.000565/2012-01IC e 1.28.000.000039/2004-22, ambos encaminhados pelo Ministério
Público Federal do Rio Grande do Norte.
100
Informação oral dada em reunião presencial realizada com servidora do Idema colaboradora do Projeto de Pesquisa
e procuradora do Estado do Rio Grande do Norte (Patrimônio e Defesa Ambiental).
101
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, os seguintes processos:
n.º 0001367-87.2011.8.20.0116 e 0101981-08.2014.8.20.0145. Na Justiça Federal do Rio Grande do Norte: processos
n.º 0005355-49.2011.4.05.8400, 0006767-20.2008.4.05.8400, 0002655-37.2010.4.05.8400, 0812856-11.2017.4.05.8400,
0804734-09.2017.4.05.8400, 0804399-87.2017.4.05.8400 e 0007956-91.2012.4.05.8400.
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protegida)102, bem como a construção de bar/restaurante em borda de falésia (Área de
Preservação Permanente), a qual ocasionou a destruição de vegetação nativa103.
Em ambas as situações descritas acima (comércio formal e informal), o exercício
da atividade confronta de maneira direta a comunidade e seus interesses quanto ao
equilíbrio do meio ambiente e a integridade do ecossistema.
Para concluir o diagnóstico do município, temos como conflituosa a atividade de
construção civil. Nessa esfera, a comunidade ou coletividade foi identificada como
grupo de interesse contrastante, em decorrência da sua titularidade em suscitar um
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Prosseguindo para uma apresentação
dos indicadores de tal conflito, verificou-se, de início, situação de degradação da
estrutura geológica de falésias por atividade antrópica104 (construção para ampliação
do empreendimento, de poço tubular, piscina e mirante, assim como o despejo de águas
pluviais na falésia).
Ademais, também foram identificadas outras construções irregulares na área de
borda de falésia ou de tabuleiro como: escada de acesso em falésia, o que prejudica a
reprodução de tartarugas105; imóveis residenciais em solo não edificável em borda de
falésia106, na qual houve danificação de vegetação natural107 e desmatamento de Mata
Atlântica108, demonstrando grave problema de expressão urbana em Tibau do Sul.
Além disso, outro fato que indica a existência do conflito com a comunidade é a
perceptível degradação dos bens ambientais. Quando a atividade foi realizada em
cordão dunar e área de tabuleiro, por ser um lugar de desova de tartarugas, essas
foram prejudicadas na reprodução. Assim, o impacto da construção do imóvel não foi
somente na vegetação de APP, como também na reprodução de quelônios marinhos
ameaçados de extinção localizados próximos ao imóvel109.
3.4 SENADOR GEORGINO AVELINO

No município de Senador Georgino Avelino, o primeiro conflito observado diz
respeito à atividade de empresas de passeios turísticos, principalmente na faixa de praia.
Verificou-se que há uma grande circulação de veículos que pode ocasionar obstrução
temporária de acesso ao mar para os pescadores em diversos municípios, dentre eles,
Senador Georgino Avelino110. Logo, a atividade de pesca tradicional artesanal compõe o

Processo n.º 0001998-27.2012.4.05.8400, originário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
Processo n.º 0008628-02.2012.4.05.8400, originário da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
104
Processos n.º 0001929-87.2015.4.05.8400 e 0804207-28.2015.4.05.8400, de competência da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte.
105
Processo n.º 0007956-91.2012.4.05.8400, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
106
Processo n.º 0802132-50.2014.4.05.8400, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e IC n.º 1.28.000.000684/201174, encaminhado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte.
107
IC n.º 1.28.000.001559/2013-43, encaminhado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte.
108
IC n.º 1.28.000.000541/2016-77, encaminhado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte.
109
Processos n.º 0002647-31.2008.4.05.8400 e 0008852-71.2011.4.05.8400, que tramitaram na Justiça Federal do Rio
Grande do Norte; IC n.º 1.28.000.001559/2013-43, encaminhado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte.
110
Informação dada em reunião presencial com servidora do Idema colaboradora do Projeto de Pesquisa, em 2019, e
corroborada por Nota Técnica (Processo n.º 108470/2015-8) feita pela Assessoria Técnica do Idema, em 2016, com o
título “Indicação de trilhas alternativas para passeio de veículos motorizados na Orla do Litoral Oriental do RN’’. Como
já descrito anteriormente, o documento foi encaminhado pela mesma profissional do órgão para o autor em 2019.
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referido conflito e sofre com suas consequências diretas. Da mesma forma, a atividade
de circulação de veículos automotores causou a morte de tartarugas no município111.
No caso das atividades imobiliária-turística, de carcinicultura e de construção civil,
todas essas foram identificadas na pesquisa e, no outro polo do conflito, não houve uma
atividade distinta. O interesse atingido foi o da própria comunidade, pelos impactos
causados e o comprometimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Na primeira, apontou-se a ocupação indevida por empreendimento, promovendo
destruição e dano à vegetação natural em área de preservação (mata ciliar) e a poluição
do corpo hídrico (Lagoa de Guaraíras)112.
Na segunda, foi constatado o desmatamento de área considerada de mangue, no
intuito de construir viveiros destinados à criação de camarão, o que impede a regeneração
da vegetação natural da região afetada. No próprio processo judicial113 que trouxe essa
informação, o Juízo determinou que o empreendimento de carcinicultura cessasse
qualquer atividade, o desmatamento ou qualquer outra forma de destruição de mangue
no espaço em tela.
Na terceira, foi realizada construção irregular em APP, o que trouxe impactos para
a reprodução das tartarugas, uma vez que o espaço correspondia à área de desova114.
O dano ambiental estaria caracterizado, principalmente no que tange à fauna.
3.5 BAÍA FORMOSA

No município de Baía Formosa, os dados apresentaram um cenário de conflitos
socioambientais que, em grande parte, envolvia os interesses de atividades específicas
divergindo daqueles da coletividade, quais sejam, o de garantir um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
Nesse contexto, assim como nos municípios de Senador Georgino Avelino e
Canguaretama, em Baía Formosa, a atividade de circulação de veículos automotores
gerou a morte de tartarugas115. Em um processo116 identificado na pesquisa, por exemplo,
o juízo competente determinou a proibição do trânsito na praia, em razão de ser uma
área de desova de tartarugas.
No caso da atividade imobiliária-turística, apresentaram-se conflitos nos quais os
respectivos indicadores foram: (1) ocupação irregular de área de dunas117, bem como
(2) ocupação indevida promovendo dano em Área de Preservação Permanente na Praia
do Sagi118.
Informação dada em reunião presencial com servidora do Idema colaboradora do Projeto de Pesquisa, em
2019. Quanto à constatação de circulação de veículos automotores, dado presente na Nota Técnica (Processo n.º
108470/2015-8), supramencionada.
112
Processo n.º 0808839-63.2016.4.05.8400, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
113
Processo n.º 0001160-26.2008.4.05.8400, cuja tramitação ocorreu na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
114
Procedimento Preparatório (PP) n.º 1.28.000.000301/2015-91, encaminhado pelo Ministério Público Federal do
Estado do RN.
115
Informação dada oralmente em reunião com uma servidora do Idema colaboradora do Projeto de Pesquisa, em
2019. Quanto à constatação de circulação de veículos automotores, o dado se encontra presente na Nota Técnica
(Processo n.º 108470/2015-8), já abordada.
116
Processo n.º 0004912-40.2007.4.05.8400, de competência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
117
IC n.º 1.28.000.001860/2012-76, oriundo do Ministério Público Federal do Estado do RN.
118
PP n.º 1.28.000.001792/2013-26, encaminhado pelo Ministério Público Federal do Estado do RN.
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Prosseguindo com os conflitos constatados no município, ressalta-se também aquele
ligado à atividade de comércio informal, em que pessoas físicas construíram barracas
em Área de Preservação Permanente (margem de rio), acarretando na supressão e no
impedimento da regeneração da mata ciliar119.
Já quanto à atividade de carcinicultura, essa demonstrou seu impacto no município,
dentre outros motivos, pela poluição e comprometimento dos recursos hídricos, como
também a devastação da cobertura de mangue, causando degradação ambiental,
conforme Silva (2013). Assim, visualiza-se uma área de grande vulnerabilidade
socioambiental na região.
Além disso, constatou-se um processo judicial120 em que a atividade da pesca
(comercial) foi realizada de forma predatória, uma vez que o pescador utilizou
compressores no exercício da atividade, o que é proibido, conforme dicção do artigo 34,
inciso II121, da Lei 9.605/98. Dentre as consequências, houve a diminuição e o desequilíbrio
nos recursos pesqueiros. No caso, o Juízo reconheceu a materialidade do crime, tendo
havido a absolvição pela inexistência de elementos seguros para apontar a autoria.
Mesmo diante disso, o conflito ficou caracterizado.
Por fim, diferentemente dos conflitos descritos e analisados acima, o município
também apresenta um conflito socioambiental entre atividades distintas: atividade de
empresas de passeios turísticos e atividade de pesca tradicional. Aquela causa uma
grande circulação de veículos que pode gerar uma obstrução temporária de acesso ao
mar para os pescadores no município122.

4. O TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E OS
DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO
Numa primeira perspectiva, é importante dizer que, para o melhor tratamento dos
conflitos socioambientais na área de estudo deste trabalho, é necessária a participação
dos atores diretamente envolvidos, especialmente aqueles mais vulneráveis e atingidos
pelas consequências das atividades.
No caso concreto, como já bem descrito na seção anterior, os conflitos do Litoral Sul
envolvem, em grande parte, atividades econômicas cujos interesses contrastam com
aqueles da coletividade (denominada “comunidade” no presente Capítulo). Além disso,
no diagnóstico produzido pelo Projeto, outro grupo diretamente envolvido em alguns
conflitos foi o da população tradicional da pesca artesanal, caracterizada por uma grande
vulnerabilidade socioambiental.
Processo n.º 0802820-70.2018.4.05.8400, que tramitou na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
Processo n.º 0005908-33.2010.4.05.8400, cuja tramitação ocorreu na Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
121
“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
[...] II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos” (BRASIL, 1998).
122
Informação dada por servidora do Idema em reunião com membros do Projeto de Pesquisa e subsidiada por Nota
Técnica (Processo n.º 108470/2015-8) elaborada pelo mesmo órgão.
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Diante dessa realidade, os direitos de participação assumem uma grande relevância,
afinal, para efetivar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a sociedade deve
se fazer presente entre os seus mais diversos atores.
Partindo para os apontamentos a respeito das contribuições e do papel de cada
um dos pilares do direito de participação - já explanados - no tratamento adequado
dos conflitos socioambientais, inicia-se esta seção do Capítulo abordando o acesso à
informação ambiental diante desse quadro.
No caso da Zona Costeira, alguns instrumentos da gestão costeira, presentes no
Decreto n.º 5.300/2004 - que regulamenta a Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988, que
institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) -, poderiam contribuir
para um melhor acesso à informação e, assim, auxiliar na compreensão dos conflitos
socioambientais identificados no Litoral Sul do RN e, consequentemente, das melhores
formas de tratamento.
Desses instrumentos, aqueles que se destacam pelo envolvimento direto com
a temática da informação são: Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro
(SIGERCO); Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA); Relatório de
Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZC) e o macrodiagnóstico da Zona Costeira
(BRASIL, 2004). No caso do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), instituído
pela Lei Estadual n.º 6.950, de 20 de agosto de 1996, o instrumento também positivado,
no seu artigo 9º, inciso IV, é o Sistema de Informações (RIO GRANDE DO NORTE, 1996).
O SIGERCO possui a função de armazenar informações de caráter gerencial para
fornecer subsídio técnico e informações espacializadas e com imagens. Já o SMA coleta
dados e informações, acompanhando ainda os indicadores de qualidade socioambiental
da Zona Costeira e propiciando a base para a avaliação dos Planos de Gestão. Esse
instrumento é essencial para a rotina dos órgãos de meio ambiente em sua ação
fiscalizadora e de licenciamento (ASMUS et al., 2006). Como o próprio Decreto supracitado
dispõe, é utilizado também para o acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação
da Zona Costeira (BRASIL, 2004).
Ademais, conforme explicita Souza (2009), o RQA-ZC corresponde à consolidação
constante dos resultados obtidos no monitoramento ambiental, avaliando a eficiência
das medidas e ações desenvolvidas na gestão e contribuindo para o planejamento futuro.
Enquanto isso, o macrodiagnóstico da Zona Costeira reúne informações, a nível nacional,
a respeito das características físico-naturais e socioeconômicas da Zona Costeira, com o
intuito de orientar ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização dos
patrimônios naturais e culturais (BRASIL, 2004). Mesmo sendo um elemento agregador
da gestão costeira e referencial para diversos segmentos da sociedade que atuam na
área costeira, além de fonte para estudos e pesquisas, o último macrodiagnóstico foi
publicado em 2008 (BRASIL, 2008), necessitando de uma atualização.
Com uma execução plena e um aperfeiçoamento constante das suas ferramentas,
esses instrumentos seriam essenciais para gerar uma rotina de informações para a
sociedade e qualificar o patamar de acesso à informação. Por conseguinte, fortaleceria
uma gestão integrada do espaço costeiro e, em especial, do Litoral Sul do Estado potiguar.
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Quanto ao segundo pilar, a participação pública no processo de tomada de decisões
em matéria socioambiental, deve-se estimular a participação dos agentes ligados direta
e indiretamente aos conflitos na construção de políticas públicas, principalmente
as comunidades que sofrem os impactos ambientais, econômicos e/ou sociais. Os
integrantes desse “público” devem ser vistos da maneira mais ampla: os indivíduos,
grupos, organizações não governamentais, movimentos sociais, comunidades locais,
gestores públicos e as populações tradicionais (como as da pesca).
A sociedade civil, cada vez mais, necessita criar mecanismos e projetos organizados
em que se discutam as questões socioambientais. Uma iniciativa, neste âmbito, é
promovida pela Rede MangueMar, formada por movimentos de pescadores, OSCs,
pastorais sociais e pesquisadores cuja preocupação é a Zona Costeira brasileira.
Durante o I Encontro Rede MangueMar, Estuário e Litoral (ERMMEL) no Rio Grande
do Norte, ocorrido em 2017, foi elaborada uma “Carta Aberta da Rede MangueMar”,
documento assinado por 58 entidades ambientais e baseado naquilo que foi discutido no
evento, sendo direcionada a órgãos públicos e instituições responsáveis pela fiscalização
e monitoramento da costa potiguar.
Com esse diálogo fortalecido e contínuo, haverá uma participação pública mais efetiva
e, posteriormente, metas e prioridades podem ser delineadas para serem apresentadas
ao Poder Público, pensando em um tratamento adequado dos conflitos a longo e
pequeno prazo. Assim, será buscada a concretização de políticas públicas de Estado e
não simplesmente de Governo123.
Na participação pública na tomada de decisão, outras ferramentas relevantes são
os conselhos. O fortalecimento dos colegiados costeiros com um processo participativo
dos gestores e da sociedade civil organizada facilita a discussão de políticas públicas,
planos e ações destinadas à gestão do espaço costeiro (ASMUS et al., 2006). Além disso,
possibilita uma mediação mais qualificada dos conflitos de interesse identificados na
área em estudo.
Práticas já realizadas sob a organização da sociedade civil no Estado e que podem
ser fortalecidas para instruir a tomada de decisão dos atores envolvidos - principalmente
a comunidade - no ambiente costeiro do Litoral Sul são fóruns e tribunais populares.
Quanto aos primeiros, a Rede MangueMar/RN realizou uma série de fóruns com o título
“Que Litoral Queremos?”, no litoral de Parnamirim e Nísia Floresta, abarcando diversos
setores da sociedade, como pescadores e pescadoras, associações de moradores,
empresários náuticos, donos de bares e restaurantes à beira-mar etc. Dentre as questões
levantadas, duas merecem destaque: quais os conflitos socioambientais existentes e
quais as sugestões para minimizá-los ou dirimi-los (BATISTA; ROCHA, 2020). Esses fóruns
poderiam ser expandidos para o Litoral Sul e, assim, cooperariam na formulação de
ações concretas por parte do Poder Público e da comunidade geral.
No tocante aos segundos (tribunais populares), a Rede MangueMar/RN promoveu o
“1º Tribunal Popular dos Pescadores e Pescadoras”. O seu objetivo foi reunir as entidades
Políticas de Governo se vinculam à administração que faz parte do Poder Executivo. Enquanto isso, as políticas de
Estado são perenes e estáveis.
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representativas da pesca artesanal do litoral potiguar para avaliar os impactos do
vazamento de petróleo, ocorrido em 2019, para as comunidades. Com uma metodologia
que busca dar visibilidade a grupos e comunidades vulneráveis em diferentes situações de
violações de direitos (OCEÂNICA, 2020a), os tribunais populares poderiam ser utilizados
para avaliar os impactos de outras atividades da região (como da carcinicultura) e apoiar
decisões dos órgãos públicos.
Outrossim, temos as audiências públicas como um instrumento de participação
da comunidade, especialmente nas decisões administrativas e legislativas. No que se
refere a estas, por meio da participação no processo legislativo, registra-se, no ano de
2017, uma experiência na audiência pública promovida na Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte (ALRN) para debater sobre os conflitos socioambientais (ALRN, 2017).
Já no tocante àquelas, registra-se que seu exercício ocorre, por exemplo, por meio do
fortalecimento da participação popular no licenciamento ambiental.
Contudo, um dos grandes problemas evidenciados nessas audiências é a pouca
participação das comunidades, e isso se dá, principalmente, devido à falta de informação e
ao modelo, muitas vezes adotado atualmente, no qual há a utilização de jargões técnicos,
por exemplo; o que impede a devida compreensão da matéria por parte das pessoas
leigas presentes na audiência. Uma alternativa seria a realização de oficinas prévias por
parte do Idema, onde se buscasse apresentar melhor os projetos e estudos ambientais,
sendo adotada uma metodologia mais dinâmica e acessível. Assim, os indivíduos
participariam do processo de tomada de decisão compreendendo as consequências da
implantação de grandes projetos econômicos. No entanto, para que isso seja possível,
reconhece-se a necessidade de um maior fortalecimento do próprio órgão ambiental.
No que tange a esses dois elementos iniciais que compõem os direitos de participação
(acesso à informação e participação pública no processo de tomada de decisão), é essencial
dizer que o seu fortalecimento no tratamento adequado dos conflitos socioambientais
na área de estudo deste Capítulo perpassa ainda pela atuação da Universidade Federal.
Projetos de extensão e de pesquisa podem ser instrumentos capazes de auxiliar
na capacitação e no acesso à informação por parte de entidades, movimentos sociais,
organizações governamentais e comunidades. Assim, a própria educação universitária
estará cumprindo com sua função social e os envolvidos no conflito poderão participar
de forma mais ativa e consciente da construção de políticas públicas.
O Projeto de Pesquisa que originou o presente estudo, por exemplo, promoveu a
realização de Oficina com membros da Organização da Sociedade Civil (OSC) Oceânica
e do Escritório Popular124 do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), bem como os membros do Projeto passaram a integrar eventos realizados
pela organização anteriormente citada, como o workshop “Linhas prioritárias de ação
integrada no litoral potiguar”.
Esse último evento reuniu pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa,
OSCs e organizações que atuam no litoral, como a UFRN, o Instituto Federal de Educação,
Núcleo do Programa Motyrum de Educação Popular em Direitos Humanos, um Projeto de Extensão do Curso de
Direito da UFRN.
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Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Projeto Tamar, além de gestores
ambientais das unidades de conservação estaduais que estão na Zona Costeira do RN e
técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Idema
e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
que estão diretamente atuando na conservação da biodiversidade.
Segundo a OSC Oceânica ([2020b]), o referido workshop de pesquisa foi elaborado
como uma proposta de reunir diversos pesquisadores, instituições, movimentos e a
sociedade civil organizada para debater e definir linhas prioritárias para pesquisa no litoral
potiguar. Essa integração foi promovida e novos acordos e parcerias foram originadas a
partir desse encontro, fortalecendo a ideia de que são necessárias a reunião e articulação
dos diversos membros da sociedade, até mesmo para refletir sobre possibilidades de
resolução dos conflitos atuais e futuros para o Litoral Sul e toda a Zona Costeira do RN.
Tais iniciativas precisam ser intensificadas, com o objetivo de promover a integração
entre pesquisadores, instituições, técnicos e OSCs para atuação no litoral potiguar;
discutir linhas prioritárias de pesquisa na Zona Costeira; identificar estratégias para
potencializar esforços e investimentos em projetos de pesquisa e extensão com o intuito
de subsidiar a formação de políticas públicas para a área e o acesso à informação.
Para que isso ocorra, os próprios projetos necessitam dialogar, trocar experiências e
informações.
Uma proposta seria a criação de um observatório ligado à temática da Zona Costeira
no Estado do RN. Conforme Pérez e Nassif (2016), um observatório constitui um espaço
para o exercício da cidadania e objetiva reunir o maior número de entidades que
representem a sociedade a fim de melhorar uma área específica.
Os observatórios podem ser um local de documentação (armazenamento, classificação
de informações e documentos); um espaço de análise de dados, sendo uma ferramenta
de apoio à tomada de decisões, garantindo o acesso à informação e o conhecimento de
um determinado tema; um espaço de informação, troca e interação, permitindo recolher
e divulgar informação, além de promover a reflexão em rede (HUSILLOS, 2006).
Existem diversos observatórios que atuam no país, nas mais variadas áreas e
contextos sociais. No âmbito da Zona Costeira, por exemplo, há o Observatório do
Litoral Paranaense (vinculado à Universidade Federal do Paraná) e o Observatório do
Litoral Catarinense (Universidade Federal de Santa Catarina).
No caso do RN, há experiências exitosas na utilização de observatórios. A título
exemplificativo, tem-se o Observatório das Metrópoles (OM) Núcleo Natal. Esse constitui
um grupo nacional de instituições - universitárias, governamentais e não-governamentais.
Natal, a capital do RN, está entre as metrópoles estudadas (SCUSSEL, 2019).
Em virtude da grande quantidade de projetos que pesquisam aspectos ambientais,
sociais e econômicos da Zona Costeira potiguar, um observatório poderia auxiliar na
integração institucional, no acesso à informação e na tomada de decisão nas mais diversas
questões. Além disso, poderia ser uma rede de apoio científico para os Ministérios
Públicos Federal e Estadual, além da Procuradoria do Estado e órgãos ambientais, pois,
como diagnosticado, diversos conflitos socioambientais ocasionam processos judiciais
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(como foi demonstrado quando se falou sobre o município de Tibau do Sul) ou necessitam
da atuação das demais instituições citadas para uma melhor resposta. Dessa forma, a
criação de um Observatório da Zona Costeira do RN favoreceria uma gestão democrática
e participativa dos conflitos socioambientais no Litoral Sul da orla litorânea potiguar e,
consequentemente, o fortalecimento da cidadania ambiental na região.
Por fim, no que se refere ao último pilar (acesso à justiça), um tema relevante diz
respeito à assistência jurídica, tanto aos cidadãos individualmente quanto às entidades
ambientalistas em termos coletivos. Essa assistência permite ir além das barreiras
econômicas e técnicas, especialmente, que impedem que os indivíduos e as entidades
possam valer-se dos instrumentos jurídicos, judiciais e extrajudiciais na superação ou
ajustes nos conflitos socioambientais (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017). Nesse caso, a
Defensoria Pública possui um papel primordial.
No cenário brasileiro, a assistência jurídica às entidades ambientalistas encontra-se
respaldada no artigo 4º, V, da Lei Complementar (LC) n.º 80/1994, com redação dada
pela LC n.º 132/2009, ao dispor que é função da Defensoria Pública:
Exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e
o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos
administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias,
ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar
a adequada e efetiva defesa de seus interesses. (BRASIL, [2009]).

No Estado do RN, a atuação dessa instituição ainda necessita de uma consolidação
maior na esfera socioambiental. As entidades do terceiro setor ainda estão em um
processo de aproximação com a Defensoria, o que deve ser ainda mais instigado, pois os
recursos naturais, na esfera do Sistema de Justiça brasileiro, ainda estão muito vinculados
à atuação do Ministério Público enquanto defensor (até pelo seu papel constitucional).
No entanto, é importante salientar que a atuação da Defensoria Pública, a depender
das peculiaridades do caso concreto, não pode retirar o protagonismo da sociedade
civil, limitando-se, a instituição, a agregar e instrumentalizar o elemento técnico-jurídico
aos seus pleitos.
Dessa forma, preserva-se a autonomia de tais entidades, ao invés de estimular
somente uma tutela estatal sobre elas, como é comum quando o Parquet ou a Defensoria
assumem exclusivamente o polo ativo das demandas que lhes são trazidas pela sociedade
civil organizada e protagonizam os pleitos, deixando para o terceiro setor uma atuação
secundária. É fundamental que a sociedade civil consiga identificar nessa assistência
jurídica prestada um meio para levar suas reivindicações (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017).
A situação descrita reflete o déficit democrático apontado por Mauro Cappelletti e
Garth na obra “Acesso à Justiça” (1988) e que está presente no nosso Sistema de Justiça.
A Defensoria Pública no nosso Estado (seja a Federal ou a Estadual) deve se tornar
atuante na abertura de canais para que a sociedade civil organizada possa aumentar a
sua atuação e acessar o Judiciário de forma mais independente. Sua assistência pode
auxiliar, por exemplo, na propositura de ações civis públicas por associações ambientais
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e no ajuizamento de ação popular por parte do cidadão individualmente, fornecendo
um amparo técnico-jurídico.
Ainda quanto ao cenário de atuação das associações civis na perspectiva de garantir
direitos ambientais, um instrumento já utilizado e que tem potencial para ser ainda mais
explorado para proteção da Zona Costeira e dos seus ecossistemas é o instituto do amicus
curiae (citado na seção 2). A Rede MangueMar/RN, por exemplo, já chegou a ingressar
como amicus curiae em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), cujo objeto era
uma lei que disciplinava a atividade de carcinicultura (Lei Cortez Pereira) no RN.125
Outro aspecto importante quanto ao acesso à justiça é a via utilizada para sua
concretização. A via judicial só passa a ser legitimada se a instância administrativa não
for capaz de garantir o exercício dos direitos ambientais, a proteção dos recursos naturais
e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Conforme Sarlet e Fensterseifer (2017),
esse raciocínio está de acordo com uma tendência contemporânea verificada na seara
jurídica brasileira, com o objetivo de priorizar a resolução extrajudicial dos conflitos.
A utilização do Poder Judiciário para solucionar conflitos socioambientais deve ser
utilizada somente como última salvaguarda, isto é, apenas quando as demais instâncias
tenham fracassado na tutela ecológica (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017).
No decorrer da pesquisa, foram possíveis identificar vários conflitos - como aqueles
que envolviam construções irregulares - em que seu início se deu antes do período
mínimo estabelecido na metodologia da pesquisa (o ano de 2007). No entanto, foi
verificado que os conflitos levados ao Judiciário foram se prolongando por vários anos, ou
seja, a morosidade processual não foi capaz de solucionar ou responder aos problemas
elencados no conflito socioambiental que foi submetido à apreciação judicial.
A partir disso, o tratamento dos conflitos pela via extrajudicial ou pelos métodos
consensuais (melhor abordado no decorrer da obra em questão) vêm se apresentando
como um mecanismo essencial, pois revelam algumas vantagens sobre o tradicional
meio jurisdicional de pacificação social.
Segundo Martins e Carmo (2015), no caso da mediação, por exemplo, ela possui
como fatores positivos: (1) a celeridade no processo de negociação; (2) decisões menos
dispendiosas; (3) através de resultados reciprocamente satisfatórios, haverá um alto
nível de cumprimento dos acordos, pois há um compromisso maior dos envolvidos
na proposição de soluções; (4) elevada satisfação da maior parte dos envolvidos; (5)
efetivação de princípios ambientais, como o da participação pública.
Ainda quanto ao aspecto do acesso à justiça, a pacificação do conflito socioambiental
tende a se caracterizar pela elaboração de soluções que sejam construídas a partir da
perspectiva do reconhecimento do outro e que contemplam o conflito como um todo.
Não mais sob a ótica da existência de um ganhador e de um perdedor, mas sim em um
sistema de ganhos para ambos, operando-se a construção coletiva de soluções comuns
e proteção a bens jurídicos preponderantes, tais como a proteção ao meio ambiente
(SANTOS; FILIPPIN, 2018).
125

Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0807926-40.2018.8.20.0000, julgada pelo TJRN em 2020.
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Logo, com a garantia do pilar do direito à participação, o tratamento adequado dos
conflitos socioambientais do Litoral Sul potiguar tende a ser construído pelas atividades
envolvidas e considerando os mais diversos interesses presentes (principalmente, para
a coletividade).

5. CONCLUSÃO
Ao apresentar um diagnóstico de como os conflitos socioambientais se apresentam
na Zona Costeira do Litoral Sul potiguar, observaram-se as seguintes atividades
gerando disputas nos municípios126 de Tibau do Sul, Baía Formosa, Canguaretama,
Senador Georgino Avelino e Arez: carcinicultura, circulação de veículos automotores,
beneficiamento da cana de açúcar, pesca, empresas de passeios turísticos, imobiliáriaturística, comércio (tanto formal quanto informal) e construção civil.
Como polos diametralmente opostos no conflito, identificaram-se casos que envolviam
os interesses das comunidades tradicionais da pesca artesanal e a comunidade em geral
(coletividade), em razão do seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
resguardado na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 225, diretamente atingido.
Já no que se refere aos impactos, consequências ou indicadores dos conflitos, esses
dois grandes grupos sofreram com os impactos negativos: a poluição dos recursos
hídricos, a diminuição dos recursos naturais, a degradação dos ecossistemas e as
obstruções para o exercício de direitos, como o de acesso ao mar para as comunidades
tradicionais de pesca artesanal, tão essenciais para o exercício da atividade, entre outros.
Quanto à coletividade e às comunidades tradicionais supracitadas, no entanto,
também é seu papel atuar na busca por alternativas que minimizem ou solucionem os
diversos impactos negativos causados pelas atividades econômicas. Para isso, algumas
questões devem ser, antes, fortalecidas para gerar um adequado tratamento. Isso não
quer dizer que todos os problemas socioambientais vão desaparecer, mas que alguns
passos devem ser realizados para se buscar outras formas de enfrentamento dessa
questão. É importante dizer que os apontamentos feitos no decorrer do trabalho não
tinham como objetivo gerar soluções apriorísticas ou para cada casa concreto.
Dentre os avanços que devem ser feitos, temos o fortalecimento dos direitos de
participação, cuja expressão é efetiva quando seus três elementos estão conjugados:
participação pública na tomada de decisão, acesso à informação e acesso à justiça.
Para o primeiro e o segundo, o Poder Público, movimentos sociais, entidades
ambientalistas, OSCs, associações e universidades são fundamentais, principalmente
quando trabalham em parceria. Já quanto ao terceiro, fica evidente que a atuação da
Defensoria Pública é primordial127.
A não identificação de conflitos em Goianinha e Vila Flor não significa a ausência desses, e sim que a metodologia
adotada não os detectou.
127
Para entender um pouco mais sobre a importância da atuação da Defensoria Pública no tema dos conflitos
socioambientais, sugere-se a leitura do Capítulo 5 deste livro.
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Ademais, diante do difícil quadro que se apresenta no Poder Judiciário brasileiro128, a
via judicial não pode ser a única para solucionar conflitos. Então, os meios consensuais
de tratamentos de conflitos devem ser estudados e fortemente estimulados129.
Tomando como base os apontamentos aqui feitos, futuras pesquisas podem se
debruçar diante da viabilidade prática (aspectos positivos e negativos) desses meios
e da concretização dos instrumentos do gerenciamento costeiro como alternativas
importantes para uma gestão integrada e que considere a realidade posta.

Marcado por obstáculos que dificultam o acesso à justiça e pela demora das decisões jurisdicionais para as
demandas, o que favorece um cenário de intensificação dos conflitos no espaço e no tempo.
129
Para compreender melhor o tema da consensualidade nos conflitos socioambientais, sugere-se a leitura do
Capítulo 10 deste livro.
128

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

121

REFERÊNCIAS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE (ALRN). Audiência vai debater ‘conflitos
socioambientais na Costa Potiguar’. 2017. Disponível em: http://www.al.rn.gov.br/noticia/7828/audienciavai-debater-conflitos-socioambientais-na-costa-potiguar. Acesso em: 08 ago. 2021.
ASMUS, Milton Lafourcade et al. Gestão Costeira no Brasil: Instrumentos, fragilidades e potencialidades.
Gerenciamento Costeiro Integrado, v. 4, p. 52-57, 2006. Disponível em: http://repositorio.furg.br/
bitstream/handle/1/2053/GEST%C3%83O%20COSTEIRA%20NO%20BRASIL.pdf?sequence=1. Acesso em:
21 set. 2021.
BATISTA, Joane Luiza Dantas Vieira; ROCHA, Lígia Maria da (coord.). Que litoral queremos? Mapeamento
de usos e sugestões ao ordenamento do litoral construídos com quem mora, trabalha e frequenta
as praias – Projeto Ponta de Pirangi. Parnamirim: Oceânica, 2020.
BATISTA, Joane Luiza Dantas Vieira; ROCHA, Lígia Maria da; BARROS, Jocilene Dantas. Fóruns Setoriais:
Usos e Conflitos Socioambientais na Orla e Zona Costeira. In: BATISTA, Joane Luiza Dantas Vieira; ROCHA,
Lígia Maria da (coord.). Que litoral queremos? Mapeamento de usos e sugestões ao ordenamento
do litoral construídos com quem mora, trabalha e frequenta as praias – Projeto Ponta de Pirangi.
Parnamirim: Oceânica, 2020.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF:
Presidência da República, [2021]. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.
htm. Acesso em: 06 jul. 2021.
BRASIL. Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l7661.htm. Acesso em: 08 jul. 2021.
BRASIL. Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, DF:
Presidência da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso
em: 08 jul. 2021.
BRASIL. Decreto n.º 5.300, de 07 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei n.º 7.661, de 16 de maio de
1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e
ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências.
Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/decreto/d5300.htm. Acesso em: 08 jul. 2021.
BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da União,
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá
outras providências. Brasília, DF, [2009]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/
Lcp80.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. Brasília:
MMA, 2008. Disponível em: https://gaigerco.furg.br/images/Arquivos-PDF/MDZC__Biodiversidade.pdf.
Acesso em: 08 ago. 2021.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Acesso à Justiça. Porto Alegre:
Fabris, 1988. Disponível em: https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF.
Acesso em: 12 jul. 2021.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
GALVÃO NETO, João Alves. O território das “novas” economias e suas implicações socioambientais na
comunidade pesqueira de Barra do Cunhaú/Canguaretama-RN. 2009. 134 f. Tese (Doutorado) - Curso
de Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2009. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/18878/1/JoaoAGNpdf.
pdf. Acesso em: 07 jul. 2021.
HERNÁNDEZ, Alejandra Leyva; CERAMI, Andrea. El Acuerdo de Escazú ante la situación de riesgo de las
personas defensoras ambientales en América Latina y el Caribe. In: PRIEUR, Michel; SOZZO, Cósimo
Gonzalo; NÁPOLI, Andrés. Acuerdo de Escazú: hacia la democracia ambiental en América Latina y el
Caribe. Santa Fe: Ediciones UNL, 2020.

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

122

HUSILLOS, Jesús. Círculo para la calidad de los servicios públicos de l’Hospitalet. Inmigración y gobierno
local: experiencias y retos. In: Seminario Inmigración y Europa da Fundación CIDOB, 4, 2006, Barcelona.
Anais [...]. Barcelona, 2006. Disponível em: http://www.cidob.org/es/content/download/6422/64416/
file/14_husillos_cast.pdf. Acesso em: 21 set. 2021.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2018.
MARTINS, Natália Luiza Alves; CARMO, Valter Moura do. Mediação de Conflitos Socioambientais: uma
Alternativa à Efetivação do Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. Revista
Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, n. 2, jun. 2015. Disponível em: https://www.raco.cat/index.php/rcda/
article/view/307934. Acesso em: 08 ago. 2021.
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
OCEÂNICA. Rede MangueMar promove Primeiro Tribunal Popular dos Pescadores e Pescadoras do
RN. 2020a. Disponível em: https://oceanica.org.br/rede-manguemar-promove-primeiro-tribunal-populardos-pescadores-e-pescadoras-do-rn/. Acesso em: 08 ago. 2021.
OCEÂNICA. Projeto Ponta de Pirangi. [2020b]. Disponível em: https://oceanica.org.br/pontadepirangi/.
Acesso em: 20 set. 2021.
PAOLA, María Eugenia Di; DÍAZ, Laura Castillo. Principio 10: de Río 92 a Río+20. América Latina y el Caribe.
¿Qué 20 años no es nada?. In: PRIEUR, Michel; SOZZO, Cósimo Gonzalo; NÁPOLI, Andrés. Acuerdo de
Escazú: hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Santa Fe: Ediciones UNL, 2020.
PÉREZ, Lisandra Guerrero; NASSIF, Mônica Erichsen. Fatores de influência na avaliação dos Observatórios
Sociais do Brasil entendidos como sistemas de vigilância informacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 17, 2016, Salvador. Anais [...]. Salvador: UFBA, 2016. Disponível:
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/3343/2016_GT4CO_12.pdf?sequence=1. Acesso em: 21 set. 2021.
PERUCI, Gabriela Burdiles. Los mecanismos de acceso a la justicia incorporados en el Acuerdo de Escazú.
In: PRIEUR, Michel; SOZZO, Cósimo Gonzalo; NÁPOLI, Andrés. Acuerdo de Escazú: hacia la democracia
ambiental en América Latina y el Caribe. Santa Fe: Ediciones UNL, 2020.
RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.º 6.950, de 20 de agosto de 1996. Dispõe sobre o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte:
Natal, RN, 21 de agosto de 1996. Disponível em: http://www.al.rn.leg.br/portal/_ups/legislacao//6.950.
pdf. Acesso em: 06 jul. 2021.
SANTOS, Juliano Locatelli; FILIPPIN, Rafael Ferreira. A Mediação Transformativa e os Conflitos
Socioambientais: Empoderamento e Alteridade para a Consciência Ambiental. Revista Jurídica Cesumar,
v. 18, n. 3, p. 711-737, set./dez. 2018. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RevJur-CESUMAR_v.18_n.3.04.pdf. Acesso em: 08 ago. 2021.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Curso de Direito Ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
SCUSSEL, Alexandre. Observatório das Metrópoles disponibiliza 70 livros para download gratuito.
2019. Disponível em: https://mundogeo.com/2016/02/18/observatorio-das-metropoles-disponibiliza-70livros-para-download-gratuito/. Acesso em: 10 set. 2021.
SILVA, Edilma Fernandes da. Influência do turismo sobre a atividade pesqueira do município de
Tibau do Sul - RN. 2011. 89 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio
Ambiente, Universidade do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/
jspui/bitstream/123456789/18210/1/EdilmaFS_DISSERT.pdf. Acesso em: 08 jul. 2021.
SILVA, Francicélio Mendonça da. Análise da vulnerabilidade ambiental no estuário do Rio Curimataú/
Cunhaú, Baía Formosa e Canguaretama - RN, Brasil. 2013. 152 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa
de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/18954/1/FrancicelioMS_DISS RT.pdf.
Acesso em: 08 jul. 2021.
SILVA, Luênia Kaline Tavares da. Pesca artesanal entre mudanças socioambientais: estudo de caso
na APA Bonfim-Guaraíra/RN-Brasil. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

123

em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/19857/1/LueniaKalineTavaresDaSilva_DISSERT.
pdf. Acesso em: 08 jul. 2021.
SILVA, José Antônio Tietzmann e. El acceso a la justicia en materia ambiental en Brasil. ¿Qué aportes
surgieron a partir del Acuerdo de Escazú?. In: PRIEUR, Michel; SOZZO, Cósimo Gonzalo; NÁPOLI, Andrés.
Acuerdo de Escazú: hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Santa Fe: Ediciones
UNL, 2020.
SOUZA, Celia Regina de Gouveia. A Erosão Costeira e os Desafios da Gestão Costeira no Brasil. Revista
da Gestão Costeira Integrada, vol. 9, n.1, p. 17-37, 2009. Disponível em: https://www.aprh.pt/rgci/pdf/
rgci-147_Souza.pdf. Acesso em: 11 ago. 2021.

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

124

CAPÍ T UL O 7
O CENÁRIO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA
COSTEIRA DO RN: ABORDANDO A FRAGILIDADE NA PROTEÇÃO DAS
COMUNIDADES TRADICIONAIS NAS MICRORREGIÕES DE MOSSORÓ
E MACAU
Vanda Luíza Farache Lemos

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A proteção ao meio ambiente é assunto recorrente no dia a dia da sociedade
contemporânea, justamente por haver em tal temática uma tensão entre duas partes:
(a) o modelo do “desenvolvimento a qualquer custo” oriundo da “visão mecanicista de
mundo” (CAPRA; MATTEI, 2018), amplamente defendida até o século passado e (b) a
ideia de “desenvolvimento sustentável”, entendimento que vem ganhando cada vez mais
força a nível mundial, desde sua inserção nos debates promovidos pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 1987 a partir da apresentação do relatório mundialmente
conhecido “Nosso Futuro Comum” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, 1988).
Do ponto de vista do Direito brasileiro, tem-se a Constituição Federal como lei suprema
e diretriz primeira para a coletividade, tendo como função a melhor organização da vida
em sociedade. De tal modo, quando a Magna Carta de 1988 da República Federativa do
Brasil, em seu art. 225 (BRASIL, 1988), elege o direito ao “meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida...” como
um direito de todos os cidadãos brasileiros, dando a este o peso de direito fundamental,
observa-se a necessidade de se discutir os conflitos que envolvem a temática ambiental.
Nesse sentido, há a eleição de alguns biomas e regiões que são protegidos
constitucionalmente e considerados como patrimônio nacional, dentre eles a Zona
Costeira do país, cuja proteção confere-se no art. 225, § 4º, da Constituição Federal
(BRASIL, 1988). O que evidencia, ainda mais, a necessidade de abordar a referida temática.
Falar e pesquisar sobre a Zona Costeira é, portanto, fundamental, tanto do ponto
de vista legal, quanto do ponto de vista social, uma vez que em um país com a extensão
litorânea do Brasil, a economia e o desenvolvimento socioeconômico estão diretamente
ligados à exploração e convivência com o ambiente costeiro em muitos estados da
Federação. É o caso do Rio Grande do Norte, o qual possui 410 km de costa, divididos
em 33 municípios costeiros.
Neste diapasão, o presente capítulo busca lançar o olhar mais apurado aos resultados
encontrados nas pesquisas do Projeto “Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do
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RN” e analisá-los a partir de sua divisão microrregional, de forma a procurar possíveis
relações entre os conflitos, seus atores e os municípios envolvidos. Utilizando-se, para
isso, resultados encontrados a partir do diagnóstico referente às Microrregiões de
Mossoró e de Macau.
Além disso, busca-se apontar ideias e suscitar reflexões, ainda que iniciais, acerca
das comunidades tradicionais afetadas diretamente pelos conflitos socioambientais
encontrados a partir do diagnóstico das microrregiões estudadas.

2. DIAGNÓSTICO DAS MICRORREGIÕES DE MOSSORÓ E MACAU
Aqui, pretende-se trazer o diagnóstico dos conflitos socioambientais encontrados
nas Microrregiões de Macau e Mossoró do Estado do Rio Grande do Norte, a partir dos
próprios conflitos, atores e perspectivas em cada município.
Anote-se que, conforme já explicitado em capítulos anteriores, na organização das
informações coletadas ao longo das pesquisas realizadas, optou-se pela utilização de
indicadores, os quais têm o objetivo de explicitar os conflitos encontrados para cada
caso que se enquadrasse no conceito de conflito socioambiental cunhado pelo Projeto.
2.1 MICRORREGIÃO DE MOSSORÓ

É a primeira do Estado, localizada na divisa com o Estado do Ceará. É composta por
quatro municípios, a saber: (1) Areia Branca, (2) Grossos, (3) Mossoró e (4) Tibau (IBGE,
1990). Na segunda fase do Projeto, no período de pesquisa bibliográfica, processual
e com órgãos públicos e OSCs, foram encontrados trabalhos que relataram conflitos
socioambientais existentes em três dos quatro municípios desta microrregião (Areia
Branca, Mossoró e Tibau)130. Apenas o município de Grossos não obteve nenhum
resultado encontrado131.
2.1.1 Município de Areia Branca

No município de Areia Branca, observou-se a existência de conflitos socioambientais
da comunidade com a atividade salineira (SILVA, G., 2013), a atividade petrolífera (SILVA,
G., 2013), a atividade de construção civil (REDE MANGUEMAR, 2017) e a atividade eólica
(REDE MANGUEMAR, 2017).
Os conflitos com as atividades petrolífera e salineira foram encontrados em Silva
(2013), onde restou evidente a existência de (1) desmatamento de vegetação de mangue,
bem como de (2) vegetações de transição do estuário para a caatinga e (3) obstrução
da paisagem em área de acesso público no município de Areia Branca por parte das
empresas que atuam na atividade no Estado.
A exposição dos resultados encontrados será realizada por ordem alfabética dos municípios, meramente por
questões organizacionais.
131
Vale destacar que isso não significa dizer que não haja, de fato, conflitos socioambientais no município. Mas que,
de acordo com a metodologia adotada na pesquisa, não foi possível encontrar nenhum resultado.
130
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Os conflitos com a atividade de construção civil e atividade eólica foram identificados
a partir do contato com a OSC Oceânica, a qual faz parte da Rede MangueMar (uma
articulação a nível nacional que envolve pessoas, associações e profissionais envolvidos
com a causa da sustentabilidade socioambiental na Zona Costeira do Brasil) (PROJETO
REDE MANGUEMAR, 2020). Por meio de uma carta aberta à sociedade e autoridades
potiguares, a Rede MangueMar/RN tornou público os principais conflitos socioambientais
observados por seus integrantes no Rio Grande do Norte ao longo de anos de trabalho
(período de 2007-2016).
No que se refere ao município de Areia Branca, chamou atenção (1) a existência de
obstrução de áreas de acesso ao mar, (2) degradação da vegetação nativa e alteração
das dinâmicas ambientais da fauna a partir da instalação de parques eólicos na região,
bem como (3) a construção irregular na área de praia (tabuleiro costeiro, falésia, mata
ciliar, manguezais e dunas) por parte das empresas de energia eólica sem os devidos
estudos técnicos de impacto ambiental (REDE MANGUEMAR, 2017).
2.1.2 Município de Mossoró

No município de Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, foram
encontradas três fontes distintas que evidenciam a existência de conflitos socioambientais,
todos envolvendo a atividade de construção civil. Consistem (1) na obstrução da paisagem
em área de uso público (PINTO FILHO, 2016), (2) no assoreamento e poluição dos
mananciais hídricos (TJ-RN: 0006155-53.2006.8.20.0106 e 0012728-32.2009.8.20.0000)
e (3) na degradação de recursos naturais, pelo desmatamento de vegetação nativa (TRF5RN: 0006944-76.2011.4.05.8400).
2.1.3 Município de Tibau

Nesse município foram encontradas, dentre os conflitos socioambientais
mencionados, duas atividades diretamente envolvidas: (1) atividade imobiliária-turística e
(2) atividade de construção civil. Tendo os seguintes indicadores de conflitos envolvidos:
(1) obstrução de áreas de acesso ao mar, acúmulo de lixo e descarga de esgoto no
mar (PEREIRA FILHO; SILVA, 2016) e (2) obstrução da paisagem em área de uso público
(PEREIRA FILHO; SILVA, 2016).
Faz-se importante salientar que em todos os conflitos socioambientais encontrados
na microrregião de Mossoró a comunidade figura no polo oposto do conflito.132
Tal constatação torna-se extremamente importante, na medida em que se pode
concluir que na Microrregião de Mossoró quem mais é prejudicado pelos conflitos
socioambientais lá existentes é justamente a população local, a qual tira seu sustento
das atividades tradicionais como a pesca, mariscagem e demais atividades que envolvam
a relação entre a natureza e o ser humano de forma artesanal.
Lembre-se que, para o desenvolvimento das pesquisas cujos resultados são expostos neste Livro, conceitua-se
conflito socioambiental como o “confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os
recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos
ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou econômica”. Assim, se evidencia sempre a presença de dois polos contrários.
132
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A Figura 1, a seguir, é a ilustração em mapa territorial dos conflitos socioambientais
encontrados na Microrregião de Mossoró, com a finalidade de auxiliar a visualização da
presença dos conflitos neste local.
Figura 1 – Mapa da Microrregião de Mossoró e os conflitos socioambientais encontrados

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).

2.2. MICRORREGIÃO DE MACAU

A microrregião de Macau é a segunda do Estado, composta por cinco municípios,
a saber: (1) Caiçara do Norte, (2) Galinhos, (3) Guamaré, (4) Macau e (5) São Bento do
Norte. Desses cinco municípios, foram encontrados resultados em três133, quais sejam:
Galinhos, Guamaré e Macau, cujos resultados serão abaixo expostos.
2.2.1 Município de Galinhos

No município de Galinhos foi elencado um total de três conflitos, todos envolvendo a
atividade eólica e a comunidade ou alguma atividade realizada pelos nativos do município
(pesca tradicional e turismo comunitário).
O primeiro conflito, envolvendo a atividade eólica e a pesca tradicional, tem como
indicador (1) a obstrução de áreas de acesso ao mar que antes eram utilizadas pelos
pescadores locais. Ou seja, após a construção do parque eólico, tais passagens habituais
foram bloqueadas, dificultando, assim, a chegada deles aos seus barcos e locais de pesca
(REDE MANGUEMAR, 2017).
O que não significa dizer que não haja, de fato, conflitos socioambientais nos demais municípios. Apenas, pelos
métodos adotados na pesquisa, não foi possível encontrar nenhum resultado para eles.
133
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Outro conflito encontrado, que também envolve a atividade eólica e tem como
lado oposto a comunidade, caracteriza-se pela (2) degradação da vegetação nativa,
contenção das dunas móveis e alteração das dinâmicas ambientais da fauna; o que acaba
ocasionando a perda do potencial paisagístico da região (REDE MANGUEMAR, 2017).
O terceiro e último conflito encontrado no município de Galinhos, o qual tem como
atores a atividade eólica e o turismo comunitário, é causado pela (3) descaracterização
da paisagem (base e atrativo para a atividade de turismo comunitário), com
comprometimento do ecossistema dunar; o que acaba por comprometer também o
potencial turístico da região, afetando, assim, as famílias que dependem dessa atividade
como fonte de renda (REDE MANGUEMAR, 2017).
2.2.2 Município de Guamaré

No município de Guamaré foi encontrado um total de nove conflitos, dessa vez com
uma variedade maior de atividades, a saber: (1) dois conflitos envolvem a atividade eólica
(HOFSTAETTER, 2016) e (IDEMA, 2019); (2) três conflitos dizem respeito a atividade de
turismo (náutico, esportes náuticos, circulação de veículos automotores, empresas de
passeios turísticos, atividade imobiliária-turística e de lazer) (RIO GRANDE DO NORTE,
2013); (3) um conflito abrange a atividade petrolífera (IDEMA 2019); (4) um conflito
envolvendo a atividade de ocupação irregular permanente em áreas protegidas
(envolvendo, nesse caso, população em vulnerabilidade social) (RIO GRANDE DO NORTE,
2013); (5) um conflito no âmbito da atividade de carcinicultura (RIO GRANDE DO NORTE,
2013); e (6) um conflito que diz respeito a atividade de construção civil (RIO GRANDE DO
NORTE, 2013).
Vale ressaltar que, consoante os padrões até então apresentados, nesse município
também há a prevalência de o outro ator envolvido nos conflitos existentes ser a
comunidade, os chamados nativos do município, ou a atividade de pesca tradicional,
a qual também é realizada pela comunidade local. O que também contribui para a
afirmação de que, no final das contas, quem mais sofre com os conflitos socioambientais
são os próprios moradores (nativos) dos municípios e as comunidades tradicionais que
lá residem.
2.2.3 Município de Macau

No município de Macau foi encontrado um total de nove conflitos socioambientais,
também envolvendo atividades mais diversificadas do que as verificadas na microrregião
anterior (a Microrregião de Mossoró). Isso se dá, principalmente, pela quantidade
maior de trabalhos encontrados que revelam a existência de conflitos socioambientais
abrangendo a Microrregião de Macau, quando comparada com a quantidade encontrada
em relação à primeira.
Os nove conflitos encontrados no município de Macau dividem-se da seguinte
forma no que se referem aos atores e atividades envolvidas: (1) foram encontrados
cinco indicadores referentes à atividade eólica na região (HOFSTAETTER, 2016; REDE
MANGUEMAR, 2017); (2) um indicador da atividade de pesca predatória para fins
comerciais (REDE MANGUEMAR, 2017); (3) um indicador no âmbito da atividade de
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empresa concessionária (de água e esgoto) (REDE MANGUEMAR, 2017); (4) um indicador
envolvendo a atividade salineira e a atividade de pesca artesanal (SANTOS et al., 2016);
e (5) um indicador que diz respeito à atividade de carcinicultura (COSTA et al., 2010).
Os conflitos encontrados envolvendo a atividade eólica foram: (1.1) poluição visual e
obstrução de áreas de acesso ao mar; (1.2) degradação da vegetação nativa e alteração
das dinâmicas ambientais da fauna; (1.3) assoreamento pela movimentação de areia na
instalação de parque eólico no Rio Tubarão, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Ponta do Tubarão (RDSPT); (1.4) desmatamento e soterramento de lagoas interdunares;
e (1.5) obstrução de áreas de acesso ao mar também envolvendo a RDSPT. Todos
esses indicadores foram encontrados nos trabalhos da Rede MangueMar (2017) e de
Hofstaetter (2016).
E aqui, mais uma vez, observa-se a prevalência da comunidade como um dos atores
envolvidos. Em todos os conflitos até o momento expostos envolvendo a atividade eólica,
nota-se a prevalência da comunidade figurando no polo oposto do conflito; o que revela
ser a mesma a mais prejudicada pelas ações que trazem danos para os recursos naturais
da região.
No que se refere aos demais conflitos encontrados, depreende-se a atividade
de pesca predatória para fins comerciais com o indicador do (2.1) uso de currais
(instrumento de pesca), causando impactos negativos para a comunidade, uma vez que
impede a circulação das embarcações que realizam a atividade de pesca artesanal (REDE
MANGUEMAR, 2017). Também foi identificada a atividade de empresa concessionária de
água e esgoto, com o indicador de (3.1) lançamento de poluentes em rios e degradação
ambiental, com o comprometimento da sobrevivência das comunidades pesqueiras e
ribeirinhas da região (REDE MANGUEMAR, 2017).
Além dessas, percebe-se, ainda, a atividade salineira entrando em conflito com a
atividade de pesca artesanal de camarões no município de Macau, com o indicador
de (4.1) aprisionamento dos camarões em região salineira, resultando na redução de
estoque para a pesca artesanal destes crustáceos (SANTOS et al., 2016). E a atividade
de carcinicultura com o indicador de (5.1) poluição do solo, dos recursos hídricos,
desmatamento de manguezais e impedimento de regeneração de vegetação (COSTA
et al., 2010).
Todos esses conflitos podem ser melhor observados a partir da visualização da Figura
2, um mapa da Microrregião de Macau indicando as atividades envolvidas nos principais
conflitos encontrados em cada município.
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Figura 2 - Mapa da Microrregião de Macau e os conflitos socioambientais encontrados

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).

2.3 CONSTATAÇÕES ENVOLVENDO OS PRINCIPAIS CONFLITOS ENCONTRADOS NAS
MICRORREGIÕES DE MACAU E MOSSORÓ

No que se refere à atividade de construção civil, prevalente na Microrregião de
Mossoró, e à atividade eólica, predominante na Microrregião de Macau, faz-se importante
relembrar que todos os dados foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas
referentes a trabalhos, pesquisas e processos no período de 2007 a 2017, podendo
não representar a condição geral atual das regiões estudadas.
Mas, ainda assim, pode-se destacar que tais dados representam conflitos habituais
com a crescente importância da construção civil na Microrregião de Mossoró, seja por
fim em si mesma, ou em auxílio a outras atividades, como é o caso dos processos de
utilização das atividades de construção civil a partir da atividade petrolífera na região
de Mossoró (PINTO FILHO, 2016).
Fora isso, verificou-se interação também na degradação de recursos naturais, bem
como assoreamento e poluição dos mananciais hídricos pelas atividades da construção
civil (REDE MANGUEMAR, 2017), dentre outros. Dessa forma, representa-se uma
atuação forte da construção civil como causa de inúmeros conflitos socioambientais.
Na microrregião em questão, encontrou-se um total de 06 (seis) conflitos envolvendo
esta atividade entre os anos de 2006 e 2017.
No que se refere à prevalência da atividade eólica como principal motivo de conflitos
socioambientais na Microrregião de Macau, tem-se como explicação para tal percepção
o fato de a atividade eólica estar a cada dia que passa crescendo no estado do RN, graças
ao incentivo do Governo Federal por meio de sua política de diversificação da matriz
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energética na implantação de parques eólicos e o grande potencial do Estado referente
à esta modalidade de energia alternativa (HOFSTAETTER, 2016).
Isso vem causando diversos conflitos socioambientais, principalmente no que diz
respeito à devastação e degradação de vegetação, ecossistemas dunares, prejuízos para
fauna e flora, desmatamento, assoreamento de rios, dentre outros danos ambientais
(REDE MANGUEMAR, 2017), (HOFSTAETTER, 2016) e (IDEMA, 2019).
Na microrregião em questão, encontrou-se um total de 7 (sete) conflitos envolvendo
a atividade eólica entre os anos de 2016 e 2017, por meio de reunião realizada com
funcionária do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA)
em 2019. Este representa justamente o período de maior boom das instalações de
parques eólicos no Estado e, consequentemente, dos conflitos que vêm associados às
referidas instalações.

3. UMA ABORDAGEM ACERCA DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E DAS
NORMATIVAS QUE ENVOLVEM A SUA PROTEÇÃO
Neste tópico, pretende-se realizar um estudo inicial acerca das constatações
encontradas com os dados da pesquisa nas Microrregiões de Mossoró e Macau, de
modo a tratar, ainda que de maneira introdutória, dos aspectos que envolvem o conflito
das comunidades tradicionais frente às problemáticas encontradas.
3.1 POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS (DECRETO FEDERAL N. º 6.040/2007

A partir da análise acima exposta, obtida por meio das pesquisas realizadas no âmbito
do Projeto, faz-se possível constatar que a comunidade tradicional esteve presente em
um dos polos dos conflitos socioambientais com mais frequência; trazendo à baila as
constatações de que as comunidades que tiram seu sustento das atividades econômicas
locais acabam por serem as mais prejudicadas quando alguns empreendimentos, tais
como os das áreas de construção civil, turismo e energia eólica, chegam à costa do
Estado do Rio Grande do Norte.
Nesse diapasão, faz-se importante, inicialmente, trazer à tona a compreensão de
comunidade utilizada a partir de pesquisa realizada, a qual ratifica a constatação acima
exposta: comunidade é a população nativa do município e/ou região costeira estudada,
normalmente aquela que vive e tira seu sustento mais diretamente das atividades
econômicas de pequeno porte, como turismo local ou comunitário, pesca artesanal de
peixes e mariscos, dentre outras atividades consideradas como tradicionais na região.
Deve-se destacar que, segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT (Decreto Federal nº 6.040/2007) em seu
art. 3º, I, define-se Povos e Comunidades Tradicionais como:
Art. 3º Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
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social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

Isso traz à tona, do ponto de vista do Direito, a perspectiva de que tais comunidades
costeiras têm, juntamente com os povos originários e quilombolas, proteção legal perante
o Estado Brasileiro. Por isso mesmo, devem ser incluídas em políticas públicas voltadas
às suas necessidades, uma vez que são, neste caso, comunidades que possuem formas
próprias de organização e que ocupam e utilizam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução econômica e também social, utilizando conhecimentos
e práticas que são transmitidos pela tradição.
Segundo Milaré (2018, p. 1420) tal conceito traz a força das práticas reiteradas no
tempo e no espaço. Assim, tendo sido tal noção positivada por meio da escolha do
legislador em utilizar a palavra “ancestral”, é reconhecida a força da ideia de práticas e
conceitos transmitidos de geração a geração.
Faz-se, ainda, importante salientar que a escolha do Executivo por trazer essa política
pública tão importante por meio de um Decreto, e não por meio de uma Lei, leva a duas
grandes constatações: de um lado (1) demonstra-se a grande necessidade e urgência
que o momento pedia (e ainda pede) por tal política, o que nos explica Milaré (2018, p.
1418) ser uma escolha visando uma tentativa célere de proteção aos grandes biomas
brasileiros, tais como a Amazônia e o Cerrado, pela retomada de uma perspectiva
de desenvolvimento apropriado (desenvolvimento sustentável); e, em contrapartida,
(2) a fragilidade de tal política, uma vez que ela poderia ser facilmente revogada pelo
Presidente da República. Tudo isso acaba por classificá-la muito mais enquanto uma
política governamental134 do que uma política pública pleno sensu (MILARÉ, 2018. p. 1419).
Apesar disso, a importância da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais é incontestável dentro do ordenamento jurídico
brasileiro, principalmente no âmbito da proteção territorial dos povos ancestrais.
Podendo, inclusive, ser considerada um dos instrumentos legais mais explícitos e precisos
do ordenamento jurídico pátrio (MILARÉ, 2018. p. 1420).
Ainda no que se refere à PNPCT, faz-se importante destacar que no art. 1º do seu
anexo, tem-se elencado quatorze princípios que devem nortear a sua implementação;
destes, chamam a atenção os descritos nos incisos que abaixo seguem:
Art. 1º [...]
V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade
de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo
as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus
modos de vida e as suas tradições;
VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e
dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas,
Aqui, entende-se querer passar a ideia de que a escolha do legislador foi muito mais governamental, de forma
de governo e de escolhas críticas diante da realidade vigente à época, do que um processo de política pública mais
bem estruturado, o qual passa por todo o processo de observar as necessidades daquelas comunidades, colocar a
matéria em discussão e propor a legislação pertinente, de modo a fomentar debates acerca da temática antes de
ela ser colocada em prática enquanto política pública.
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sejam em áreas rurais ou urbanas;
XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte
dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos,
sociais, culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos
dos povos e comunidades tradicionais;
[grifos aditados]

Depreende-se a escolha do legislador por trazer para o centro da PNPCT o
desenvolvimento sustentável, a existência de diferentes matrizes de comunidades
tradicionais, bem como a necessidade e o papel da atuação do Estado enquanto
ente fomentador e difusor da política, para que a sociedade como um todo tenha
conhecimento e respeito pelos povos tradicionais. Além, é claro, do fomento de sua
participação popular e conhecimento de seus direitos de forma acessível por parte das
comunidades e povos tradicionais.
Com os princípios que norteiam a PNPCT, busca-se, nas palavras de Milaré (2018, p.
1420-1421) o respeito aos valores da cultura dos grupos humanos, bem como de suas
características e diferenças. Além de trazer à tona a importância dos direitos humanos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais enquanto norteadores de uma sensibilização
coletiva por parte dos órgãos públicos.
Ademais, tem-se no art. 2º do anexo o objetivo geral da política135, o qual destaca,
mais uma vez, a importância do desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, dando ênfase aos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e
culturais que eles têm.
No art. 3º do mesmo anexo, tem-se, ao longo de dezessete incisos, os objetivos
específicos da política, os quais podem ser sintetizados, nas palavras de Milaré (2018,
p. 1421), à necessidade impositiva de garantia de acesso dos povos e das comunidades
tradicionais aos serviços prestados pelos seus ecossistemas, como o fornecimento dos
recursos naturais tradicionalmente utilizados para atender às respectivas demandas.
Também, faz-se importante mencionar que o legislador optou pela utilização de
expressões curiosas e inusitadas (MILARÉ, 2018. p. 1420), a saber: “reconhecer, com
celeridade, a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais” (inciso VI) e “criar
e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde” (inc. IX), o que depreende
a preocupação e urgência na temática por parte do Executivo, que nesse ato age como
legislador.
A partir dessa preocupação observada pelo legislador, denota-se a vulnerabilidade
social relacionada à ideia de comunidade aqui exposta, uma vez que se tratam de pessoas
que vivem e dependem dos recursos que conseguem extrair do seu habitat. O qual pode
ser facilmente ameaçado quando uma grande empresa chega na localidade e cerca
uma área (ainda que com uma licença ambiental) sem que tenham sido levados em
conta as práticas da população nativa (comunidade), bem como as formas de minimizar
os impactos ambientais e sociais envolvidos na instalação de empresas de atividades
Art. 2o A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais,
econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.
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como construção civil e eólica - as duas atividades mais recorrentes nas microrregiões
de Mossoró e Macau, respectivamente.
3.2 APONTAMENTOS ESSENCIAIS SOBRE O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A escolha do legislador por focar no desenvolvimento sustentável, dá-se também
pelo movimento, a nível internacional, que vem ocorrendo desde o século passado em
torno de uma nova forma de conceber e organizar o desenvolvimento da sociedade
como um todo.
O chamado “desenvolvimento sustentável” foi conceituado e trazido enquanto
objetivo a ser alcançado em nível global no Relatório “Nosso Futuro Comum”, produzido
pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em 1987,
segundo o qual “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às
suas próprias necessidades.” (DESENVOLVIMENTO, 1988. p. 12)
Tal conceito denota a preocupação global com a continuidade da vida no planeta
Terra, percebendo que os chamados “recursos naturais” são finitos e a continuidade
do seu uso indiscriminado poderia causar problemas irreversíveis para a humanidade.
Ou seja, o chamado “desenvolvimento a qualquer custo” a partir de então já não é
mais incentivado; buscando-se, ao contrário, a manutenção dos recursos naturais e a
preocupação com o bem-estar da população (NUSDEO, 2005. p. 145).
No que se refere ao conceito de desenvolvimento sustentável, tem-se que há três
dimensões que precisam ser levadas em consideração, a saber: (a) ambiental, (b) social
e (c) econômica (DUARTE, 2003. p. 171).
Na dimensão ambiental, leva-se em consideração primordialmente a necessidade
de proteção e conservação dos ecossistemas e recursos naturais. Na perspectiva social,
tem-se como base a qualidade de vida das populações. Já o âmbito econômico do
desenvolvimento sustentável, leva em consideração primordialmente a importância
do crescimento econômico contínuo sobre bases não predatórias, possibilitando, assim,
tanto a criação da riqueza, como a eliminação da pobreza, sempre com o intuito de
adequar as novas tecnologias às exigências ambientais (DUARTE, 2003. p. 171-172).
No Brasil, o princípio136 do desenvolvimento sustentável está presente em todo o
ordenamento jurídico pátrio, direta ou indiretamente, a começar pela Constituição
Federal vigente. Como já falado anteriormente, esta carrega em seu art. 225 a proteção ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, fazendo questão de mencionar a importância
de sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, destacando ainda
que tal dever é comum à coletividade e ao Poder Público (NUSDEO, 2005. p. 146-147).
A ADI 3540 – MC/DF (BRASIL, 2005), enquanto ato normativo infralegal e jurisprudência do STF, também aborda
a ideia do desenvolvimento sustentável, elencando-o enquanto princípio, in verbis: o princípio do desenvolvimento
sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional encontra suporte legitimador em
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio
entre as exigências da economia e as da ecologia.
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No mesmo sentido, a Lei Federal 6.938/1981, a chamada Política Nacional de
Meio Ambiente, em seu art. 4º, I, tem a eleição do objetivo da compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente
e do equilíbrio ecológico (DUARTE, 2003. p. 168), o qual corrobora com o conceito de
desenvolvimento sustentável, conforme já explicitado.
Ademais, faz-se importante mencionar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, a qual constitui um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade,
conforme seu próprio preâmbulo elucida (ONU, 2015). Nela estão contidos os chamados
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais abordam os principais desafios
de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. (ONU, 2021).
De tal modo, percebe-se um esforço contínuo e progressivo, a nível mundial,
para associar o debate sobre o desenvolvimento à imprescindibilidade e urgência de
manutenção das bases naturais que permitem a vida no Planeta diante do estilo de
vida predominantemente adotado nas sociedades (notadamente, as ocidentais), onde
se destaca o consumo exacerbado de bens e serviços137. Pode-se dizer que, ainda com
problemas e desafios, durante décadas, o Brasil participou desse esforço, seja no campo
da ação legislativa, da atuação administrativa e mesmo no âmbito da sociedade civil;
situação que se encontra em (gravíssimo) retrocesso, especialmente desde o ano de
2019, quando assumiu o atual Presidente brasileiro.
3.3. CONFLITOS ENVOLVENDO COMUNIDADES TRADICIONAIS NO LITORAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

Importa destacar que, na academia, percebe-se uma prevalência de teóricos que
abordam a vulnerabilidade das comunidades tradicionais a partir da vivência e estudo
dos povos originários e dos quilombolas, sendo pouco encontrado estudos com foco
específico nas comunidades costeiras tradicionais. Sendo assim, pretende-se fazer um
paralelo entre aqueles primeiros estudos e os resultados aqui encontrados, de modo a
possibilitar uma discussão teórica preliminar acerca da temática.
Nesse contexto, muito se trata da relação diferenciada que as comunidades
tradicionais têm com a natureza, buscando viver com harmonia e respeito, sem a ideia
de mercadoria e recurso que o homem dito civilizado (modelo eurocêntrico) tem perante
a natureza (ACOSTA, 2016. p. 34).
As reflexões encontradas na obra “O Bem Viver” revelam que “a concepção –
equivocada – do crescimento baseado em inesgotáveis recursos naturais e em um
mercado capaz de absorver tudo o que for produzido não tem conduzido nem conduzirá
ao desenvolvimento. Pelo contrário.” (ACOSTA, 2016. p. 34).
E isso está intimamente ligado às reflexões aqui levantadas, tendo em vista que as
comunidades tradicionais convidam a sociedade a repensar esse modelo baseado em
recursos naturais inesgotáveis, uma vez que, em geral, abraçam um modelo de vida
O que pressupõe o consequente aumento exacerbado da extração dos recursos naturais e a desmedida e
incontrolada disposição indevida de resíduos provenientes do consumo ilimitado.
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pautado no respeito e na relação de sustentabilidade com a natureza, muito antes desse
conceito ser disseminado no cenário econômico mundial.
Para além, percebe-se, historicamente, no Brasil, a adoção de um modelo eurocêntrico
de sociedade que exclui as comunidades e as trata como algo descartável e que não
deve ser levado em conta. Tal constatação fica muito clara quando se observa as tensões
políticas em torno das terras dos povos originários, a exemplo das tratativas envolvendo
a recente discussão sobre o chamado “Marco Temporal”, como ficou conhecido o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365138 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em 2021.
Fazendo um paralelo com as comunidades tradicionais que vivem no litoral, percebese, cada vez mais, a perda de território, bem como de autonomia, pela chegada de
grandes empreendimentos. Os quais, de fato, instalam-se naquelas áreas sem que seja
evidenciada uma verdadeira atenção aos interesses dos povos que lá já estavam e que
têm como centro de sua subsistência o acesso às áreas litorâneas e a relação com a
natureza num processo de mutualismo e sobrevivência.
Tal percepção parece indicar, de modo geral, que no processo de licenciamento
ambiental139 de empreendimentos no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte não
se leva em consideração como deveria140 a presença das comunidades tradicionais
litorâneas naquele território, as quais lá já estavam antes mesmo de que o interesse
econômico voltasse para aquela localidade.
Nesse contexto, parece claro que no território costeiro do Rio Grande do Norte a
ideia do que vem a ser desenvolvimento sustentável pende muito mais para a vertente
econômica do que considera os pilares do social e do ambiental; distanciando-se, assim,
da compreensão de desenvolvimento sustentável, a qual tem esse tríplice aspecto:
ambiental, social e econômica, conforme anteriormente explicitado.
A partir dessas percepções, parece claro que o modelo eurocêntrico de
desenvolvimento historicamente desenvolvido no Brasil, cujas consequências de exclusão
dos povos tradicionais perdura até os dias atuais, se afasta da implementação da prática
do conceito de sustentabilidade e da proposta de desenvolvimento sustentável presente
no cenário internacional e nacional desde a década de 1980.
Nesse diapasão, faz-se importante trazer à baila o conceito de injustiça ambiental,
o qual constitui um mecanismo criado pelo velho entendimento de desenvolvimento
Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que tem como relator o Ministro Edson
Fachin e que trata sobre demarcação de terras indígenas. Trata-se originalmente de um pedido de reintegração de
posse movido pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) em desfavor da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) e de indígenas do povo Kokleng, povo originário do território conhecido como Ibirama-Laklãnõ. A área
em debate faz parte da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás. Tal recurso teve sua repercussão geral reconhecida
em 11 de abril de 2021 pelo STF. A disputa judicial basicamente envolve duas teses: de um lado a tese do Indigenato
(disposta no art. 231 da CRFB/88), a qual defende o direito aos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos
originários; do outro, a tese do marco temporal, a qual apregoa a restrição desse direito territorial às terras ocupadas
apenas até a promulgação da CRFB/88, ou seja, até o dia 5 de outubro de 1988.
139
Que, no Estado do RN, tem sua base na Lei Complementar nº 272/2004 e suas alterações, a qual constitui a Política
Estadual de Meio Ambiente.
140
Diz-se “deveria” por haver menção expressa ao respeito às comunidades tradicionais na Política Estadual de Meio
Ambiente do RN em seu art. 4º, II, o qual estabelece as diretrizes que devem ser seguidas na execução da Política, in
verbis: art. 4º [...] II – o respeito às formas e meios de subsistência das comunidades tradicionais e das populações
carentes, buscando compatibilizar o atendimento dos aspectos ambientais, sociais e econômicos.
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que atribui os piores ônus, do ponto de vista econômico e social, para as comunidades,
populações e grupos marginalizados da sociedade (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA,
2009. p. 41). Tal concepção traz consigo a contrapartida da justiça ambiental, a qual,
diferentemente da acima exposta, representa a busca da equidade de direitos, de modo
que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional das consequências
ambientais negativas de operações econômicas, decisões políticas e demais perspectivas
governamentais (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009. p. 41).
Na história de fundação e organização social do Brasil, percebe-se uma clara exclusão
dos povos originários, bem como dos negros e quilombolas, os quais também ficam à
margem da sociedade brasileira e sofrem até os dias atuais com preconceitos e, aqui
faz-se de enorme importância destacar: falta de acesso à informação e pouco ou nenhum
poder social ou acesso a direitos.
Tal cenário não poderia ser diferente para as comunidades tradicionais que habitam
no litoral do país, as quais são povos que vivem desde muito tempo, geração após
geração, com a típica vida litorânea, tirando seu sustento da relação com a natureza por
meio de atividades como a pesca artesanal, mariscagem e, mais recentemente, já pela
interação com o modelo de desenvolvimento capitalista, o chamado turismo comunitário.
Depreende-se, de tal forma, a necessidade de ser reconhecida a importância dessas
comunidades e de sua presença nos territórios que tradicionalmente ocupam; as quais
devem ter respeitados seus direitos fundamentais: territoriais141, culturais, econômicos,
sociais e ambientais; de modo a que o objetivo do desenvolvimento nas áreas costeiras
seja implementado de modo sustentável e com justiça socioambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se claramente nas organizações políticas e sociais que o modelo eurocêntrico
de desenvolvimento, o qual pode ser associado à ideia antropocêntrica, afasta-se do
conceito de sustentabilidade, ainda que atualmente seja utilizado como forma de
mascarar as atividades e ambições egoístas (MILARÉ, 2018. p. 1418). Justamente por uma
parte da sociedade, geralmente a que detém poder econômico e/ou político, considerar
a Terra um grande “banquete”, o qual deve servir aos seus anseios pessoais. Porém,
como nos explica Krenak (2020, p. 3), tudo é natureza! Não se pode apartar o homem
da natureza e nem a natureza do homem.
Deve-se, em verdade, ser buscado um reencontro com a natureza, com o natural e,
consequentemente, com as tradições. Tal perspectiva pode ser possível por meio de uma
aproximação entre a dita civilização e os povos que estão à margem dela, tais como os
povos tradicionais, os quais foram historicamente deixados de lado na construção desta
É de conhecimento geral que, no tocante à temática dos povos e comunidades tradicionais, o direito fundamental
mais latente é o direito territorial, justamente por ser o território um componente característico daquele povo ou
daquela comunidade. Um povo ou comunidade se configura a partir de um território, de uma organização territorial
e social. Sem o território os povos e comunidades perdem a capacidade de executarem suas práticas tradicionais,
perdendo, assim, a sua identidade enquanto povo ou comunidade.
141

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

138

dita civilização humana, considerados por alguns como “sub-humanidade” (KRENAK,
2020. p. 2).
No caso aqui tratado, o das comunidades litorâneas tradicionais, há o agravante
de não haverem muitos estudos acerca do quanto, de fato, elas são prejudicadas
diante das rápidas mudanças que o desenvolvimento econômico no litoral potiguar
causa, principalmente impulsionados pela energia eólica e pelo turismo, o que reflete
diretamente na construção civil. Daí a importância das discussões aqui empreendidas.
Para que algo seja modificado, faz-se imprescindível que seja discutido, apontado e
estudado.
A partir do conceito de conflito socioambiental cunhado pelo Projeto e das pesquisas
realizadas, verifica-se, portanto, uma moderada incidência de conflitos socioambientais
encontrados nas Microrregiões de Mossoró e de Macau do Estado do Rio Grande do
Norte. Contudo, se verifica um aumento crescente de tais conflitos naquelas microrregiões
entre os anos de 2007 a 2017.
Pode-se destacar a prevalência do conflito envolvendo a atividade de construção civil
na Microrregião de Mossoró, conflito esse que apareceu em todos os municípios em
que se encontrou algum resultado nesse espaço geográfico. E a prevalência de conflitos
envolvendo a atividade eólica na Microrregião de Macau, o qual também apareceu em
todos os municípios onde a pesquisa trouxe alguns resultados.
Além disso, conclui-se a forte presença da comunidade142 como principal ator de
contraste com as atividades econômicas que geram os conflitos socioambientais nas
microrregiões. Dessa constatação também decorre que, apesar de as atividades gerarem
lucro para os empreendedores e a entrada de recursos financeiros para os cofres estatais
como um todo, há uma forte incidência de problemas vivenciados pelas comunidades
locais que vivem e convivem de forma mais direta com as consequências sociais e
ambientais negativas que muitas vezes aquelas atividades provocam.
Tal situação - principalmente da forma que muitas vezes ocorre, sem diálogo, medidas
e ações no campo da responsabilidade social e ambiental - acaba gerando danos
irreparáveis, não apenas às comunidades em si, mas principalmente ao meio ambiente,
o que fica evidente pela variedade de indicadores143 de conflitos encontrados a partir das
pesquisas, como degradação da fauna e flora, assoreamento de rios, desmatamento,
entre outros.
Por fim, registre-se a imprescindibilidade de serem levados em consideração, nos
processos de licenciamento de empreendimentos no litoral potiguar, os interesses
legítimos e direitos das comunidades tradicionais e seus territórios. O cumprimento
dessa obrigação legal tem o potencial de, em muito, contribuir para a permanência
e sobrevivência dessas comunidades tradicionais litorâneas em seus territórios; as
Registre-se que nos resultados encontrados na pesquisa sobre os conflitos socioambientais na Zona Costeira do
RN deve-se compreender a denominação comunidade, em sua acepção mais geral, qual seja: como coletividade. Isso
porque, sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito de todos, nos termos dispostos no caput
do art. 225 da Constituição Federal, a poluição e degradação de bens ambientais termina por afetar esse direito
coletivo (de natureza difusa). Contudo, pelo fato de que as comunidades locais estão mais próximas da área atingida,
naturalmente são elas, em geral, as mais prejudicadas.
143
Os quais, faz-se importante relembrar, tem o objetivo de explicitar os conflitos encontrados para cada caso que
se enquadrasse no conceito de conflito socioambiental cunhado pelo Projeto.
142
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quais, recorda-se, possuem direitos fundamentais que lhes são constitucionalmente
assegurados, porém que ainda carecem de efetividade em termos de políticas públicas.
Ainda que se tenha ciência da complexidade e da profundidade das questões ora
em análise, depreende-se que a via mais indicada e aqui defendida para uma mudança
do cenário de conflitos socioambientais encontrado no litoral do RN é a do diálogo
e do respeito pelos direitos dos povos tradicionais. Isto deve ocorrer, dentre outros
meios, pela busca da efetivação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal nº 6.040 de 2007), de modo que
haja uma equalização entre os interesses econômicos dos particulares interessados em
empreender no litoral potiguar e a permanência das comunidades tradicionais e suas
dinâmicas de subsistência.
Com a certeza de que existem importantes caminhos a percorrer, especialmente
no campo das ações estatais (em todas as esferas de poder), entende-se que os
apontamentos ora trazidos tem o potencial de contribuir para que esteja, cada vez
mais, no foco de todos os que atuam na Zona Costeira (seja no âmbito do RN ou das
demais áreas litorâneas brasileiras) os valores da justiça socioambiental e do verdadeiro
desenvolvimento pautado em bases sustentáveis em todas as suas vertentes, não só
na econômica.
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CAPÍ T UL O 8
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO LITORAL NORDESTE DO RN:
A RELATIVIZAÇÃO DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS NO
CONTEXTO DA ATIVIDADE EÓLICA
Felipe Eduardo Madureira Fonseca

1. INTRODUÇÃO
Composto pelos Municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio
do Fogo, Maxaranguape, Taipu e Pureza, o Litoral Nordeste do Estado do Rio Grande do
Norte é cenário de diversas dinâmicas socioambientais dignas de atenção.
Em decorrência de sua geografia, trata-se de microrregião cercada de potenciais
econômicos – turismo, atividade de pesca, atividade hoteleira e a produção de energia
eólica são alguns exemplos. Como tal, é natural que atraia os interesses dos mais variados
agentes econômicos, de pequeno, médio e grande porte.
Entretanto, o Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte é, também (e principalmente),
o lar de diversas comunidades tradicionais, as quais por séculos ocuparam o espaço
e dele tiram sua moradia, sustento e meios de vida. Estes grupos, vale ressaltar, são
muitas vezes hipossuficientes, compostos por pessoas simples e desprovidas de grandes
posses de valor econômico.
Por óbvio, tal dicotomia tem o condão de causar os mais variados tipos de conflitos
socioambientais. Isto porque, aqueles que buscam explorar a lucratividade dos recursos
do Litoral Nordeste nem sempre levam em conta os interesses e direitos daqueles
que ali residem. Logo, é relevante averiguar se há um sistema de proteção efetivo aos
interesses e direitos da coletividade ocupante da microrregião.
Nesse contexto, o desenvolvimento da atividade eólica no Litoral Nordeste é um ótimo
material de estudo, uma vez que há relações intensas da atividade com as comunidades,
desde o seu processo de instalação até sua entrada em funcionamento.
O presente Capítulo visa, portanto, explorar tais conflitos, com enfoque especial
na referida atividade energética, como modo de exemplificar e ilustrar as teses aqui
expostas.
Em um primeiro momento, será feito um diagnóstico dos conflitos socioambientais
no Litoral Nordeste do RN, apontando-se suas características, indicadores e ocorrência
em cada município.
Em um segundo momento, será explorado o sistema de proteção dos direitos da
coletividade – neste caso, representado pelas comunidades dos municípios em estudo
– face aos interesses privados e ao direito de propriedade.
Em um terceiro momento, se fará a abordagem da atividade eólica e seu
desenvolvimento na microrregião, especificando como se desenvolve nos municípios,
como é operada e a relação guardada com as comunidades.
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2. DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO LITORAL
NORDESTE
A microrregião do Rio Grande do Norte nomeada Litoral Nordeste é composta por sete
municípios: Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape,
Taipu e Pureza.
Nas pesquisas do Projeto, foram encontrados trabalhos e registros judiciais
registrando conflitos nos cinco primeiros municípios citados. Além das já mencionadas
situações que possuem em seu centro a atividade eólica, nota-se forte incidência de
conflitos centrados na atividade turístico-imobiliária – o que não é surpresa, considerando
que as praias são importantes áreas de interesse desse mercado. Ademais, como será
detalhado a posteriori, registrou-se conflitos envolvendo a atividade de circulação de
veículos automotores, a atividade de pesca e a agricultura.
Para fins de organização e padronização, os resultados (Figura 1) serão expostos por
município - estes organizados em ordem alfabética.
Figura 1 - Mapa dos conflitos socioambientais encontrados na Microrregião do Litoral Nordeste

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).

2.1 MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Localizado a uma distância de 46 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte,
o Município de Maxaranguape possui uma população, de acordo com o último censo
demográfico realizado pelo IBGE, de 10.441 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um)
pessoas, e um território de aproximadamente 132,129 quilômetros quadrados144.
As informações básicas sobre cada município citado neste trabalho, bem como sobre todos os municípios brasileiros,
podem ser encontradas no portal IBGE CIDADES, que compila informações com base no último censo demográfico
144
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A pesquisa registrou cinco conflitos socioambientais no município de Maxaranguape.
Estes se distribuem da seguinte maneira:
a) 4 (quatro) envolvendo a atividade de construção civil
b) 1 (um) envolvendo a atividade de agricultura.
Os conflitos com a atividade de construção civil foram encontrados a partir de diversas
fontes, quais sejam: trabalhos acadêmicos, inquérito civil movido pelo Ministério Público
(IC 1.28.000.000644/2011-22) e ação judicial (0800113-17.2018.4.05.8405), tramitando
perante a Justiça Federal.
No caso dos trabalhos acadêmicos, Silva (2015, p. 176) aponta a construção de casas
de veraneio em faixas de dunas, afetando a circulação costeira e rompendo o equilíbrio
das praias. Por sua vez, Nunes e Tavares (2008) mencionam o assoreamento e a poluição
de mananciais hídricos no contexto do crescimento do turismo nas regiões litorâneas.
O Inquérito Civil n.º 1.28.000.000644/2011-22, por sua vez, trata da obstrução da
paisagem natural em área de uso público, neste caso materializada pela construção
irregular de muro em área de mais de dez mil metros quadrados na praia de Caraúbas.
Por fim, o processo n.º 0800113-17.2018.4.05.8405, tramitando junto à Justiça Federal,
trata da construção irregular de um terminal turístico também na praia de Caraúbas,
ante a existência de suposto vício na licença concedida pelo Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema/RN).
O conflito envolvendo a atividade de agricultura também foi identificado por meio de
artigo acadêmico. Oliveira, Pereira e Vieira (2011, p. 50) apontam o uso, por populares, da
vazante do Rio Maxaranguape para a plantação de culturas temporárias e permanentes
em assentamentos rurais, com fins de subsistência. Os autores destacam a devastação
da mata ciliar como consequência dessa prática, atribuindo à mesma desdobramentos
como o aumento da poluição, o afugentamento da fauna local, o assoreamento e a
contaminação por agrotóxicos.
2.2 MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE

Localizado a aproximadamente 125 (cento e vinte e cinco) quilômetros da capital, o
Município de Pedra Grande possui uma população de 3.521 (três mil, quinhentos e vinte
e um) habitantes, e uma área de aproximadamente 221,167 quilômetros quadrados.
Em Pedra Grande registrou-se um único conflito, envolvendo a atividade eólica e a
comunidade.
A situação foi relatada por meio de trabalho apresentado no SEMAPA – Encontro
de Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental, evento realizado na UFRN.
Costa (2014) analisa as repercussões ambientais da instalação de uma usina eólica no
município em referência. O principal indicador associado a este conflito foi a degradação
da vegetação nativa e a alteração das dinâmicas ambientais da fauna.

realizado, além de outras pesquisas realizadas por outros entes públicos. O IBGE CIDADES está disponível no portal
<https://cidades.ibge.gov.br/>.
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2.3 MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO

Localizado a uma distância de 79 (setenta e nove) quilômetros de Natal/RN, o Município
de Rio do Fogo possui uma população de 10.961 (dez mil, novecentos e sessenta e um)
pessoas, e uma área de aproximadamente 151,097 quilômetros quadrados.
No município de Rio de Fogo, registrou-se sete conflitos, distribuídos da seguinte
maneira:
a) 3 (três) envolvendo a atividade de construção civil;
b) 2 (dois) envolvendo a atividade turística, imobiliária-turística, de lazer ou esportes
náuticos;
c) 1 (um) envolvendo a atividade de usinas eólicas;
d) 1 (um) envolvendo a atividade de pesca.
Quanto aos conflitos decorrentes da construção civil, dois deles foram identificados
em publicações acadêmicas e um em ação judicial que tramitou perante a Justiça
Federal. Nunes e Tavares (2008) inserem Rio do Fogo no mesmo contexto identificado
em Maxaranguape, de assoreamento e poluição de mananciais hídricos decorrente do
crescimento do turismo nas regiões litorâneas. Improta (2008, p. 96) chama a atenção
para a degradação da área de dunas em função da construção de casas de veraneio.
Relata que “é tirado areia de dunas, de morros e a fixação de cercas em áreas indevidas,
para a construção de casas - tudo isso sem fiscalização”. Por fim, a ação judicial n.º
0006829-55.2011.4.05.8400, ajuizada perante a Justiça Federal do Rio Grande do Norte,
versa sobre a construção de um complexo turístico irregular pelo próprio município.
Os conflitos envolvendo atividade turística foram relatados por representante da
Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (Procuradora Estadual Marjorie
Madruga Alves Pinheiro) e do Idema (Assessora Técnica - Ana Marcelino) em 2019, por
ocasião de reunião com as mesmas. Tais conflitos consistem, em apertada síntese, na
degradação do meio ambiente marinho em razão dos passeios nos parrachos, com
diminuição do valor da paisagem.
O conflito envolvendo a atividade eólica foi apontado por Rafaella Lenoir Improta
(2008), em Dissertação de Mestrado que analisa as implicações socioambientais da
construção de um parque eólico no município. O trabalho aborda tanto os impactos sobre
a população geral quanto especificamente sobre os moradores de assentamento do
Incra (Assentamento Zumbi), envolvendo desde a instalação das usinas até sua operação.
Ademais, em pesquisas posteriores, foi encontrado outro trabalho acadêmico que
se debruça exclusivamente sobre os efeitos do parque eólico no referido assentamento
(FERRAZ, 2014).
Por fim, o conflito envolvendo a atividade de pesca predatória foi registrado também
no artigo de Improta (2008), e tem como principal indicador o desrespeito, por parte
dos pescadores, ao período de defeso e redução dos estoques pesqueiros por utilização
de rede de espera e compressor de ar, causando diminuição dos peixes, camarões e
lagostas e comprometendo a subsistência de quem praticava a pesca artesanal.
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2.4 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

São Miguel do Gostoso é localizado a uma distância de 102 (cento e dois) quilômetros
da capital do Estado do Rio Grande do Norte, possuindo uma população de 8.670 (oito
mil, seiscentos e setenta) habitantes e um território de 431,444 quilômetros quadrados.
Os conflitos socioambientais em São Miguel do Gostoso estão assim distribuídos:
a) 4 (quatro) envolvendo a atividade eólica;
b) 4 (quatro) envolvendo a atividade de construção civil;
c) 1 (um) envolvendo a atividade de turismo;
d) 1 (um) envolvendo a circulação de veículos automotores.
Os quatro conflitos envolvendo atividade eólica foram identificados em um mesmo
trabalho acadêmico. Trata-se de Dissertação escrita por Isaac Newton Lucena Fernandes
de Queiroz (2014), abordando o processo de licenciamento de empreendimentos de
energia eólica e os conflitos socioambientais decorrentes no Município de São Miguel do
Gostoso. Ali são apontados diversos indicadores do referido conflito, como a obstrução de
áreas de agricultura familiar e pecuária, a utilização de lugares anteriormente utilizados
pela comunidade para lazer e interação social e a obstrução de áreas de acesso ao mar.
Em relação à atividade de construção civil, o Relatório de Atividades do Projeto
Orla (2013), organizado por diversos órgãos públicos, a exemplo do Idema, do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama) e outros,
aponta para a obstrução de paisagem em área de uso público e o início de construção
em falésia. O processo n.º 0002888-34.2010.4.05.8400 (que tramitou na Justiça Federal
do RN) aponta a construção de uma estrada de acesso à praia de Tourinhos que teria
colocado em risco área de desova de tartarugas, além de ocasionar a derrubada de
árvores centenárias.
Por meio de contatos e diálogos com representantes do Idema/RN no ano de 2019,
foi detectado conflito envolvendo a atividade turística, o qual diz respeito à obstrução
temporária de área de acesso ao mar em razão da atividade de passeios turísticos,
dificultando o exercício da pesca tradicional por integrantes da comunidade.
Por fim, o conflito envolvendo a circulação de veículos automotores foi também
registrado pelo Idema, em relatório do Projeto Orla. O principal indicador foi a ocorrência
de morte de tartarugas.
2.5 MUNICÍPIO DE TOUROS

O Município de Touros está localizado a 91 (noventa e um) quilômetros da cidade
de Natal/RN, possuindo uma população de 31.089 (trinta e um mil e oitenta e nove)
habitantes, e um território aproximado de 753,961 quilômetros quadrados.
Foram registrados os seguintes conflitos no município de Touros:
a) 3 (três) conflitos envolvendo a atividade de construção civil;
b) 2 (dois) conflitos envolvendo a atividade turística;
c) 1 (um) conflito envolvendo a atividade de pesca.
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Quanto à atividade de construção civil, a identificação foi feita por meio de trabalhos
acadêmicos. Medeiros, Soares e Lopes (2013) apontam poluição visual e obstrução de
paisagem decorrentes da construção de empreendimentos turísticos não concluídos.
Nunes e Tavares (2008) incluem o município no mesmo contexto de Maxaranguape e
Rio do Fogo, de assoreamento e poluição dos mananciais hídricos no crescimento do
turismo litorâneo. Destacam, ainda, o processo intensivo de ocupação do solo pela
construção civil, inclusive com degradação de dunas.
No concernente à atividade turística, o primeiro conflito foi identificado em ação civil
pública (n. º 0001156-27.2008.8.20.0158) que tramitou perante o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte na Vara única da Comarca do município, e refere-se à construção
de um empreendimento imobiliário às margens da Lagoa do Coelho, com degradação
da mata ciliar.
Medeiros, Soares e Lopes (2013), ao seu turno, apontam degradação do meio
ambiente marinho em razão de passeios nos parrachos, interferindo negativamente
no valor da paisagem.
Por fim, o conflito envolvendo a atividade de pesca foi identificado por Francker
Duarte Castro (2013) em trabalho que versa sobre as implicações socioambientais da
pesca artesanal de lagosta em Touros. O autor identificou o desrespeito ao período de
defeso e a redução dos estoques pesqueiros em decorrência da utilização de rede de
espera e compressor de ar.

3. AS RAÍZES LIBERAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E
A DIFICULDADE DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS E INTERESSES DA
COLETIVIDADE NOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
O item anterior foi dedicado a expor o diagnóstico dos conflitos socioambientais no
Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte realizado pelo Projeto de Pesquisa, delineando
suas características, indicadores e atores. A primeira análise dessas informações já revela
um dado relevante: na grandíssima maioria deles, tem-se a “comunidade” figurando em
um dos polos da avença. Por comunidade, pretende-se indicar a coletividade.
A comunidade, aliás, na maioria desses casos, figura numa posição de patente
prejuízo. Os conflitos são marcados, em grande parte, pela relativização de um direito
coletivo145 face a existência de um interesse privado. Os exemplos citados no item anterior
são diversos: impedimento de acesso à praia ante a edificação de imóvel para o turismo;
ocupação de espaços tradicionais de comunidades para construção de empreendimento
eólico, entre tantos outros.
Esse fenômeno não é, ou ao menos não deveria ser, surpreendente. A proteção dos
interesses individuais está na essência do Estado liberal, constituindo sua verdadeira
razão de ser. O Estado Liberal, por sua vez, é o primeiro passo e, portanto, a base da
escala evolutiva que levou ao surgimento do Estado Democrático de Direito atual.
Ressalte-se que sempre que se mencionar direitos coletivos nesse artigo, está se fazendo referência aos direitos
coletivos em sentido geral, incluindo os direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos.
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O Liberalismo surge em contraponto às monarquias absolutistas, tendo o seu ápice
na Revolução Francesa. Fundado no ideário do jusnaturalismo, adota a ideia de que
cada cidadão nasce com um acervo de direitos individuais invioláveis – entre os quais
destaca-se a propriedade. O Estado Liberal seria, portanto, ao menos no âmbito das
ideias, uma tentativa de proteger os indivíduos – e seu patrimônio – contra os abusos
de uma autoridade estatal propensa a cometê-los. Os mecanismos de proteção, por sua
vez, constituíram os direitos fundamentais de primeira geração (SILVA, 2005).
Sobre a composição e as prioridades do Estado liberal, aliás, Capra e Mattei (2018,
p. 115) apontam como o seu cerne a proteção à propriedade e aos interesses privados,
em contraposição a um senso de comunidade e coletividade:
Outrora ligadas por deveres mútuos, suas comunidades e seu meio ambiente
compartilhado, as pessoas passaram a ser definidas por seus direitos individuais
de propriedade. Hoje, o legado do avanço para a modernidade inclui uma fé
superficial no conceito dos direitos humanos individuais e um Estado de Direito
mecanicista [...]

Não obstante, essa proteção não se aplicou a todos os cidadãos irrestritamente. Na
verdade, a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal marcou apenas uma
transição de poder. Como bem assevera Ricardo Quartim de Moraes (2014), os burgueses
garantiram que a ideologia liberal somente os servisse. Ignoravam, assim, qualquer senso
de justiça social e pouco faziam para atender às necessidades das massas, ao passo que
utilizavam o novo aparato legal para garantir a exploração das mesmas, multiplicando
suas posses e riquezas.
Um adendo importante é que, em se tratando especificamente do Brasil, a delineação
do conceito de propriedade foi ainda mais marcada por um processo violento e desigual,
e uma distribuição que não seguia qualquer critério além da vontade e do interesse
político do colonizador. De acordo com Fontoura (2015), tal processo histórico contribuiu,
ainda mais, para sedimentar a noção de que a propriedade é absoluta, consolidando-a
como um privilégio de poucos e um valor oponível a qualquer um que ousasse desafiá-la.
É claro, o conceito de Estado no Brasil e no mundo foi objeto de um grande processo
evolutivo. Entre o início do século XIX e XX, a ebulição das tensões sociais decorrentes
da desigualdade perpetuada pelo próprio Liberalismo impuseram a necessidade de um
Estado de Bem-Estar Social a fim de evitar a completa corrosão do sistema (MORAES,
2014). Desse contexto, inclusive, surgem os direitos fundamentais de segunda geração,
quais sejam, os direitos sociais.
Por sua vez, as barbaridades assistidas pelo mundo na Segunda Guerra Mundial
provocaram um clamor pela existência de valores universais que protegessem não
apenas os indivíduos, mas a humanidade como um todo, dando origem aos direitos
fundamentais de terceira geração. (SILVA, 2005).
Nesse último contexto, inclusive, é que ganha relevo a teoria dos direitos coletivos,
nos quais se incluem o direito a um meio ambiente equilibrado e sadio e seus
desdobramentos. Nas últimas décadas, aliás, houve grande desenvolvimento teórico
dos mecanismos de proteção a estes direitos, contando com marcos como a Lei da Ação
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

149

Popular e a Lei da Ação Civil Pública. Ademais, a Constituição Federal de 1988 veio a
consolidar a existência dos direitos fundamentais de terceira geração no ordenamento
jurídico brasileiro (MARTINS, 2015).
Não obstante a louvável progressão do Estado puramente liberal até o Estado
Democrático de Direito, os ideais dessa primeira fase – sobretudo a defesa dos interesses
individuais e da propriedade de poucos – ainda constituem um pilar do Direito moderno.
Moraes (2014, p. 275) aduz que nunca houve, de fato, uma quebra com os ideais liberais,
mas somente uma compatibilização, com fins de evitar que a estrutura de defesa dos
interesses da burguesia não se desfizesse por completo:
Que não existam ilusões, no entanto. A concessão de direitos sociais à massa
da população que acabamos de analisar foi o preço da pacificação social
necessária ao retorno do funcionamento tranquilo do mercado (GRAU, 2002, p.
28). Sua constitucionalização insincera mediante normas desprovidas de valor,
programáticas, nada mais foi do que um canto de sereias a atrair uma enorme
massa de marinheiros.

O mesmo tipo de raciocínio pode ser aplicado aos direitos coletivos, incluídos nos
direitos fundamentais de terceira geração. Eles são garantidos, até porque hodiernamente
seria inconcebível um Estado Democrático que fizesse o contrário. São bens jurídicos
tutelados constitucionalmente. No entanto, enfrentam obstáculos significativos à sua
efetivação quando em choque com interesses de grandes detentores de capital, tais
quais processos longos e caros146, falta de acessibilidade à informação e outros. Estes
entraves, deve-se salientar, afetam as partes de maneira desigual. (PINHO E SILVA, 2020).
Quem dispõe de recursos financeiros, via de regra, possui muito mais facilidade em lidar
e até mesmo manipular o aparelho estatal para atingir seus objetivos.
Essa realidade é patente quando se fala em conflitos socioambientais. Não raramente,
tais situações envolvem, de um lado, uma comunidade em situação de vulnerabilidade
e, de outro, empresas com grande poderio econômico. Os exemplos dados no tópico
anterior, do diagnóstico do Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte, confirmam
tal constatação. Nos conflitos que envolvem a atividade imobiliária, por exemplo,
constantemente há a evidente violação de direitos da comunidade por empresas ou
particulares em posição de poder, sem que o Estado tome qualquer atitude para mitigála. Por vezes, a estrutura estatal até mesmo toma parte nessas irregularidades, como
no caso registrado no processo n.º 0006829-55.2011.4.05.8400, onde registrou-se que
a própria administração municipal de Rio do Fogo tomou parte na construção irregular
de um complexo turístico.
Não se nega aqui a importante existência de mecanismos para que as comunidades
se mobilizem em torno da defesa de seus direitos. A própria Ação Popular, por exemplo,
pode ser utilizada por qualquer cidadão, inclusive contra ato lesivo ao meio ambiente.
Na realidade fática, porém, os fatores já mencionados anteriormente, somados à falta
Não se ignora a existência de mecanismos como a justiça gratuita e a possibilidade de antecipação de tutela como
modo de mitigação desses problemas. Estes são importantes e contribuem para mitigar as desigualdades no momento
do acesso à justiça. No entanto, partes mais favorecidas financeiramente e socialmente têm, inegavelmente, uma
facilidade muito maior em lidar com a burocracia estatal.
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de informação por parte da população em geral e dificuldades no acesso à justiça fazem
da Ação Popular uma ferramenta pouco utilizada (SIRVINSKAS, 2016).
O que se percebe é que, embora o ordenamento jurídico preveja os direitos
coletivos, os meios para a sua efetivação dependem da existência de uma sociedade
civil organizada, apta a se mobilizar na defesa de seus interesses. Moraes (2014, p. 281)
explana perfeitamente:
Partindo do pressuposto de que essa filosofia de ação presente na Constituição
Dirigente brasileira é a matriz de sua legitimação social, sua concretização reclama
que as forças sociais, o arcabouço institucional, político e ideológico, estejam
voltadas para a realização dos fins estabelecidos na Constituição. Em outras
palavras, é necessário que as forças sociais, a sociedade como um todo, façam
um esforço de correspondência à configuração do futuro positivada no deverser constitucional.

Ocorre que a estrutura liberal do Estado pouco faz para estimular essa mobilização.
As ferramentas são criadas, mas sem levar em conta a realidade educacional do brasileiro
médio, suas rotinas e necessidades147, quase como se não houvesse pretensão real de
sua utilização. Cria-se, portanto, um falso senso de participação, ao passo em que os
interesses dos grandes detentores de riquezas seguem ilesos e absolutos.
Se no mundo Antigo a forma de governo denominada democracia dizia respeito
à distribuição do poder a todos os membros da comunidade civil e política; no
mundo Moderno e Contemporâneo a forma de governo da democracia diz
respeito à limitação e a distribuição do poder, não entre a sociedade civil e
política mas entre determinadas frações de classe da sociedade civil e política.
Trata-se de uma concepção de liberdade sem substancialidade, através da qual
a afirmação da liberdade individual de caráter privado implica na negação da
liberdade coletiva de caráter público. (SILVA, 2011, p. 122)

4. A ATIVIDADE EÓLICA E O SEU IMPACTO NAS COMUNIDADES DO
LITORAL NORDESTE DO RIO GRANDE DO NORTE
Com o mundo cada vez mais preocupado com a problemática das mudanças
climáticas, a questão energética tomou grande relevo nos debates internacionais.
Tradicionalmente, os processos mais utilizados globalmente para produzir energia
– baseados na queima de combustíveis fósseis – estão entre os principais agentes
emissores de gases de efeito estufa. Desse modo, a necessidade de fontes energéticas
renováveis aumenta de maneira diretamente proporcional ao agravamento da crise
climática.
O Brasil, nessa esteira, apresenta-se como um verdadeiro expoente mundial na
produção de energia considerada limpa. As características geográficas, hidrográficas e
climáticas do território permitem que a maior parte da produção energética do país seja
147
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proveniente de fontes renováveis. Em 2011, inclusive, o Brasil foi o 9º país do mundo no
ranking de investimento em energia renovável (CORSINO, 2012).
A maior parte da matriz energética nacional depende, atualmente, das hidrelétricas.
A energia eólica, no entanto, vem se mostrando cada vez mais uma alternativa relevante
e viável, na medida em que possui boa complementaridade com o regime hídrico e
não lança poluentes na atmosfera. Entre 2014 e 2015, inclusive, houve um crescimento
vertiginoso em sua utilização, atingindo um aumento percentual de 77,1% em relação
ao período anterior (BRASIL, 2016). Por sua vez, entre 2018 e 2019 houve uma expansão
de 15,5% (BRASIL, 2020).
Nesse contexto, o Rio Grande do Norte capitaneia a produção nacional, superando – e,
diga-se de passagem, em muito – os outros estados da Federação148. Tal fato é justificado
pela posição geográfica do Estado, a qual favorece consideravelmente o desenvolvimento
da atividade eólica, em razão dos ventos serem constantes e estabilizados (COSERN,
2003).
Os parques eólicos constituem, por óbvio, uma alternativa válida e sustentável de
produção energética, sobretudo quando comparados aos meios não renováveis. No
entanto, ainda se trata de uma atividade industrial apta a causar impactos ambientais
e sociais. Ademais, constitui objeto de interesse econômico de grandes empresas, de
modo que os efeitos negativos nem sempre são levados em conta quando há a instalação
das usinas (PINTO, MARTINS E PEREIRA, 2017).
Esses efeitos negativos são, costumeiramente, suportados pelas comunidades no
entorno dos empreendimentos, as quais têm seus direitos relativizados frente a interesses
privados. Não são raros relatos de inviabilização de áreas de convívio comunitárias, ou
dificultação do exercício de atividades profissionais tradicionais, por exemplo. Constatase, portanto, que “o modelo fundamentado no paradigma da modernidade é responsável
pela replicação dos processos de dominação e exploração existentes em outras matrizes
energéticas, ainda que revestido sobre o ideal de sustentabilidade.” (QUEIROZ, 2016,
p. 61).
As populações, não raramente, têm pouca ingerência sobre os impactos que a chegada
dos empreendimentos representa, embora estejam entre as principais receptoras das
consequências. O que se percebe, na verdade, é que desde a instalação das usinas as
comunidades são tratadas como meros empecilhos ou obstáculos a serem enfrentados
no curso do procedimento de licenciamento ambiental, e não como agentes aptos a
afetar e serem afetados pela atividade ali desenvolvida.
Ferraz (2015, p. 54), ao analisar a instalação do Parque Eólico RN-15 no município de
Rio do Fogo e suas repercussões sobre a vida dos integrantes do Assentamento Zumbi,
aduz que:
[..] embora o parque tenha sido instalado em 2005, somente em 2006 passa
a operar e a gerar energia, ou seja, três anos após a construção da agrovila
Tal informação foi constatada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, conforme matéria jornalística
disponível no portal G1: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/06/24/rn-e-lider-nacional-emproducao-de-energia-eolica-aponta-ccee.ghtml. Acesso em 28 de junho de 2021.
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do assentamento. Contudo, desde 2002 as negociações para a instalação do
parque já tinham se iniciado entre o INCRA e a Iberdola (através da ENERBRASIL,
subsidiária no Brasil), sem a participação ativa dos assentados. (grifo nosso)

Por sua vez, Queiroz (2016, p. 55) chegou à mesma conclusão ao inquirir cidadãos de
São Miguel do Gostoso sobre o processo de licenciamento para a instalação dos parques
eólicos do município. O sentimento geral é o de que não houve esforço o suficiente, seja
por parte das empresas responsáveis pelo empreendimento, seja por parte do Poder
Público, para que a comunidade integrasse e discutisse o procedimento. Mesmo quando
havia audiências públicas, perdurava uma sensação de descrédito em sua efetividade,
ante a hipossuficiência da comunidade frente às grandes empresas:
Além de pouca representatividade no número de participantes, na fala de outros
entrevistados foi possível perceber o descrédito do objetivo da audiência, seja
porque as pessoas eram conscientes que não tinham capacidade de engajar
em um debate técnico ou jurídico proveitoso, seja porque sabiam que, diante
do tamanho e poder da empresa e do fato daquele encontro ser meramente
consultivo, sua opinião não seria levada em conta.

Esses relatos ilustram exatamente o que se aduziu no último tópico, quando se falou
da efetividade dos mecanismos de participação popular na defesa de seus direitos.
Eles existem, mas fatores educacionais, culturais e sobretudo econômicos muitas vezes
representam óbices ao seu funcionamento.
Em se tratando das usinas eólicas especificamente, se a comunidade e as suas
posições não são realmente consideradas já na instalação, certamente também não
serão levadas em conta no momento do funcionamento. Desse modo, as populações
dos locais afetados ficam sujeitas aos efeitos sociais e ambientais da atividade energética
de modo passivo, sem qualquer ingerência sobre sua intensidade ou forma. Sobre tais
efeitos, aliás, Hofstaetter (2016) aduz que podem ser negativos ou positivos, dependendo
das particularidades de cada situação.
E quais são esses efeitos, afinal? Bem, por ocuparem extensas áreas, os
empreendimentos eólicos têm o condão de ressignificar espaços que as populações
tradicionais historicamente utilizam (QUEIROZ, 2016), limitando o acesso à terra
comumente utilizada para a subsistência, por exemplo, ou o acesso aos meios de
sustento, como se observa em comunidades de pescadores que têm bloqueado seu
acesso ao mar.
O tópico de Diagnóstico dá conta de algumas das questões relevantes detectadas.
Em Rio do Fogo, a chegada do Parque Eólico ocupou um terreno de dunas, lagoas não
perenes e pequena vegetação, que anteriormente eram utilizados pela comunidade para
os mais diversos fins: agricultura de subsistência, criação de gado, extração de lenha
para cozinhar, coleta de frutas, bem como utilização das lagoas para o lazer.
Não obstante o acesso/uso dos espaços supramencionados ainda exista, e os
moradores consigam utilizar os recursos naturais, foram relatadas diversas dificuldades/
limitações nessa fruição, consistentes na supressão de vegetação para a construção de
estradas e soterramento das lagoas anteriormente utilizadas para banho (IMPROTA, 2008).
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Ferraz (2015), por sua vez, aponta que os moradores do Assentamento Zumbi,
também em Rio do Fogo, tiveram muito mais dificuldades com a instalação do Parque
Eólico R-15 e sua posterior expansão. A chegada do empreendimento causou um
verdadeiro reordenamento do território, com a empresa reservando os setores mais
promissores e deixando aqueles considerados improdutivos para o assentamento. Como
compensação, foram dadas cabeças de gado, o que não era de interesse da maioria, já
que não tinham qualquer experiência com a atividade pecuária.
Ademais, o funcionamento do Parque Eólico, em si, trouxe vários impactos ambientais
e/ou sociais negativos. As torres ficaram perto das casas, causando poluição sonora.
As construções avançaram sobre a vegetação, acabando com culturas de cajueiros e
coqueiros, muitos dos quais eram cultivados pelos assentados e possuíam, também,
valor emocional. A remoção da vegetação, inclusive, era feita com ou sem a anuência
da população.
Fenômeno parecido se observou em São Miguel do Gostoso, com a chegada do
empreendimento União dos Ventos. O espaço ocupado pelo Parque Eólico era, outrora,
tido como de uso geral da comunidade, conforme explica Queiroz (2016, p. 72):
Afinal, parte da terra para os habitantes daquela comunidade tradicional possuía
e possui um regime fundiário diferente, mais aproximado de uma terra “coletiva”,
assim como não prevalece o uso do título cartorário como característica da
propriedade.

Tratavam-se de espaços originalmente utilizados para convívio social, agricultura,
criação de animais e lazer. Além do mais, o Parque Eólico foi completamente
cercado, dificultando em muito o acesso da população à praia. Esta última violação é
particularmente significativa, se levar em conta que grande parte dos integrantes da
comunidade eram pescadores.
Por fim, cumpre mencionar que a instalação dos empreendimentos, além de
geralmente não levar em conta as demandas da população local, também não
necessariamente se traduz em benefícios para a mesma. Existe um forte discurso de
desenvolvimento regional atrelado aos parques eólicos, consubstanciado em suposto
aquecimento econômico e geração de empregos. As experiências identificadas, não
obstante, apontam que a comunidade nem sempre é a beneficiária.
Acerca da geração de empregos, por exemplo, Improta (2008) chega a conclusão que
a instalação do Parque Eólico de Rio do Fogo gerou muitos empregos diretos e indiretos.
Estes, no entanto, limitavam-se a funções operacionais ou de apoio, e esmaeceram pósinstalação, com as empresas administradoras dos parques eólicos preferindo contratar
trabalhadores de fora das comunidades. Queiroz (2016) faz o mesmo apontamento
quanto ao empreendimento União dos Ventos.
Ademais, o fato de a energia elétrica ser produzida nessas comunidades não
significa, também, garantia de abastecimento. No tocante à Rio do Fogo, Improta (2016)
constatou certa decepção da população ao descobrir que a energia produzida serviria
para o abastecimento de outras localidades, e não a beneficiaria diretamente. Quanto
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ao Assentamento Zumbi especificamente, Ferraz (2015) aponta que este permaneceu
sem abastecimento, mesmo após a instalação do empreendimento.
É evidente que a instalação de empreendimentos do porte de parques eólicos possui
custos de natureza econômica, social e ambiental. Não se pretende criticar, aqui, a
realização de concessões para que a atividade seja viabilizada, nem se pretende propor
a ideia utópica de que ela ocorra sem causar qualquer transtorno. Tais sacrifícios, no
entanto, devem ser decididos de modo circular, considerando, verdadeiramente, as
opiniões e questões de todas as partes envolvidas.
Desta forma, entende-se que as pessoas têm o direito de ser envolvidas nas
tomadas de decisão que potencialmente irão afetar suas vidas. Ou seja, tornase fundamental exercer a justiça participativa. A centralidade do processo
deve girar em torno da preocupação com os efeitos no cotidiano daqueles que
podem, eventualmente, ter suas atividades comuns modificadas, sendo o próprio
conhecimento local um meio para contornar e minimizar as negatividades e,
sobretudo, potencializar os benefícios. (BRANNSTROM, XAVIER e GORAYEB, 2019)

5. CONCLUSÃO
A análise dos conflitos socioambientais no Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte,
assim como em outras microrregiões, revela que tais embates costumeiramente possuem
como atores, de um lado, a comunidade/coletividade, e do outro, interesses privados,
não raramente de indivíduos/grupos com expressivo poder econômico.
Tal choque de interesses faz com que muitas vezes as comunidades, rotineiramente
em situação de vulnerabilidade financeira e enfrentando entraves estruturais no tocante
à organização civil, tenham seus direitos relativizados e transgredidos sem grandes
dificuldades ou consequências aos transgressores.
Os empreendimentos eólicos, como qualquer atividade geradora de lucro, não estão
isentos de tal realidade, no que pese sua importância em relação à produção de energia
menos poluente. A chegada de usinas eólicas, se feita de maneira irrestrita e incondicional,
tem o condão de ressignificar espaços de convívio, relações das comunidades com a
natureza e, até mesmo, comprometer a sua subsistência.
É evidente que alterações no uso e ocupação do território são necessárias para
se atingir qualquer fim ou objetivo, inclusive o de produção energética. Quando estas
são impostas às comunidades, no entanto, sem deliberação ou direito de participação
ativa na tomada de decisões, se revestem com o aspecto de violações aos direitos da
coletividade.
Estas transgressões são facilitadas por um ordenamento jurídico que tem em suas
origens a proteção da propriedade e dos quereres particulares de grupos específicos
e seletos. Embora o último século tenha sido louvável no tocante à evolução do Estado
Liberal ao Estado Democrático de Direito, trazendo diversas inovações quanto à proteção
dos direitos da coletividade e dos grupos menos favorecidos, os valores do individualismo
ainda estão no cerne do sistema jurídico que vigora na atualidade, especialmente no
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território costeiro do Nordeste brasileiro e no RN, área objeto de estudo do presente
trabalho.
Desse modo, além da criação de mecanismos de participação popular na tomada
das decisões que afetam as comunidades, é necessário que se viabilize a utilização de
todas as ferramentas e instrumentos que possam garantir que sejam visibilizadas e
respeitadas as comunidades que vivem nos territórios costeiros, espaços esses que,
embora possuam enorme importância econômica, também se revestem de grande
fragilidade social e ambiental. O caminho para a efetivação dos direitos pertencentes
à coletividade passa, necessariamente, por uma construção circular e integrativa, que
escute e leve em conta – igualitariamente – as vozes de todos os interessados.
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CAPÍ T UL O 9
DAS RELAÇÕES ENTRE DIREITO, ECONOMIA E ECOLOGIA: UM BREVE
ESTUDO A PARTIR DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS OBSERVADOS
NAS MICRORREGIÕES DE NATAL E MACAÍBA
Fernanda de Barros Guerra

1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 1º, IV, e 170, define os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República e da ordem econômica, ao
passo em que no artigo 225, preconiza que o meio ambiente ecologicamente equilibrado
é direito de todos, bem de uso comum do povo e imprescindível para a qualidade de
vida da população. Contudo, é notório o fato de que o homem, em exercício de sua
liberdade para empreender, tem explorado a natureza imoderadamente, causando
diversos danos ambientais em nome do progresso econômico, de modo que se faz
imperativa a discussão a respeito do embate entre esses dois direitos.
Neste Capítulo, analisaremos os reflexos dessas ações nas Microrregiões de Natal
e Macaíba, através do estudo dos conflitos socioambientais149 lá ocorridos durante o
lapso temporal de 2007 a 2017. Para isso, faremos um diagnóstico de tais conflitos,
identificando a sua natureza, os atores envolvidos e os municípios onde ocorreram,
além de demonstrar casos relacionados.
Em seguida, discutiremos a ordem constitucional brasileira e a aparente dicotomia
entre o direito à livre iniciativa, previsto no art. 170, CF, e o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, contido no art. 225 da Carta Magna. Para tanto,
entenderemos esse embate entre economia e ecologia através de um viés histórico,
destacando como surgiu a preocupação mundial com relação à insustentabilidade do
modelo de produção e consumo atual.
Isto posto, no tópico seguinte, questionaremos o paradigma do crescimento
econômico como aspecto necessário para o bem-estar e justiça social. Dessa forma,
apresentaremos uma nova corrente da ciência econômica, a Economia Ecológica, e duas
de suas vertentes: o Decrescimento e o A-crescimento.
Por fim, a fim de conciliar os conceitos de Economia Ecológica com o Direito, para o
tratamento adequado dos conflitos socioambientais estudados, iremos expor medidas
necessárias para difundir a necessidade da proteção ambiental por parte da sociedade,
a qual é detentora deste bem.
Portanto, com o intuito de alcançar tais objetivos propostos, o método de pesquisa
empregado foi o qualitativo-descritivo-exploratório. Este se deu, primeiramente, por
149

Para uma melhor compreensão do termo, sugere-se a consulta ao Capítulo 2 deste livro.
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meio da análise de materiais bibliográficos e documentais acerca do tema, entre eles:
artigos, teses, dissertações, normas nacionais e internacionais, doutrina, jurisprudência
e documentos enviados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
(Idema) e pela OSC Oceânica. Além disso, houve reuniões com membros do Idema/RN,
da Organização da Sociedade Civil (OSC) Oceânica e da Procuradoria Geral do Estado
do Rio Grande do Norte, a fim de discutir e identificar os conflitos socioambientais
ocorridos no estado.

2. DIAGNÓSTICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS OBSERVADOS NAS
MICRORREGIÕES DE NATAL E MACAÍBA
A divisão territorial do Brasil em Mesorregiões150 e Microrregiões foi adotada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1989 até 2017, sendo substituída
pela divisão em Regiões Geográficas Intermediárias e Imediatas. Apesar da vigência
desse novo modelo, por motivo de melhor compreensão da dinâmica dos conflitos
socioambientais, o presente trabalho adota a fragmentação do Estado do Rio Grande
do Norte em microrregiões, visto que elas foram determinadas com base na estrutura
da produção (industrial, agropecuária, pesca ou extrativismo mineral) e na interação
espacial – áreas de produção, locais de beneficiamento e comércio (IBGE, 1990, p. 8-10).151
De acordo com este molde, o Rio Grande do Norte foi dividido em dezenove
microrregiões. No presente Capítulo, analisaremos os conflitos socioambientais
observados em duas delas: Natal (municípios de Natal, Parnamirim e Extremoz) e Macaíba
(municípios de Macaíba, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São
José de Mipibu).
Sendo microrregiões limítrofes do litoral leste, ambas são de grande importância
para o estado, tanto política, demográfica e economicamente, quanto ambientalmente.
Além do fato de que nesta área está presente a capital do Rio Grande do Norte, Natal, se
juntarmos ambas as microrregiões, há a concentração de grande parte da população152,
da atividade econômica153, bem como fazem parte da Zona Costeira do RN, local ao
qual a Constituição Federal confere status de patrimônio nacional, digna de proteção
especial por força de seu art. 225, § 4º154. Ainda, seus municípios contam com três das
nove Unidades de Conservação instituídas legalmente no RN: Parque Estadual Dunas
do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” (Natal), de Área de Proteção Ambiental Jenipabu
(Natal e Extremoz) e Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra (a qual, entre outros
Organização do espaço geográfico de uma Unidade da Federação com base em três critérios: “o processo social
como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento de
articulação espacial” (IBGE, 1990, p. 8).
151
Enquanto isso, as regiões geográficas imediatas foram determinadas tendo os centros urbanos que proveem as
necessidades imediatas das populações (acesso a comércio, bens, serviços, órgãos estatais, etc.) como referência,
de modo que o Estado do Rio Grande do Norte divide-se em apenas onze.
152
Somando-se a estimativa de cada cidade dada pelo IBGE para o ano de 2021, nas Microrregiões de Natal e Macaíba,
há cerca de 1.533.327 de habitantes. Consulta realizada no site https://cidades.ibge.gov.br/.
153
Com exceção de Mossoró, em 2º lugar, conta com as cidades de 1º a 5º maiores PIB a preços correntes – em ordem
decrescente: Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Esses cinco municípios são responsáveis
por 57,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do estado, conforme informações do Jornal Tribuna do Norte (2020).
154
Art. 225, § 4º: “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.
150
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municípios, engloba Nísia Floresta e São José de Mipibu). Considerando esses aspectos
demográficos, econômicos e ambientais, não é de se admirar a quantidade de conflitos
socioambientais registrados na tabela confeccionada pelo Projeto de Pesquisa: 38 para
a microrregião de Natal (Figura 1) e 35 para a microrregião de Macaíba (Figura 2).
Figura 1 - Mapa dos conflitos socioambientais encontrados na Microrregião de Natal

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).
Figura 2 - Mapa dos conflitos socioambientais encontrados na Microrregião de Macaíba

Fonte: Produção do Projeto de Pesquisa (2021).
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A partir do estudo dos dados contidos na Tabela, constata-se que a grande maioria
dos conflitos apresentados nas microrregiões supramencionadas têm como polo
passivo a comunidade, visto que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem
de uso comum do povo e direito fundamental de todos, sendo dever do Poder Público
e da coletividade a sua defesa e preservação, conforme disposto no art. 225155 da
Constituição Federal. Dessa forma, considerando o que foi disposto, a interferência
indiscriminada nos padrões de qualidade ambiental é uma possível causadora de dano,
e, consequentemente, de violação a um direito constitucional.
Quanto aos polos ativos, podemos observar uma grande diversidade de atividades,
as quais envolvem: pesca predatória e amadora, indústrias, turismo, comércio formal e
informal, empresas concessionárias de água e esgoto, empreendimentos petrolíferos,
ocupações irregulares permanentes em áreas protegidas, carcinicultura, piscicultura,
construção civil e produção de lenha. Com exceção das ocupações irregulares
permanentes em áreas protegidas, as quais foram realizadas por grupos em condição
de vulnerabilidade social156, e das atividades de pesca amadora157, todos os demais atores
desse polo consistem em atividades de caráter econômico. Adiante, analisaremos as
atividades econômicas mais expressivas, ou seja, aquelas cujos conflitos socioambientais
foram contabilizados em mais de um município nas microrregiões estudadas.
2.1 ATIVIDADE DE PESCA PREDATÓRIA

O conflito socioambiental caracterizado pela atividade de pesca predatória foi
verificado nos municípios de Ceará-Mirim e Extremoz, tanto através de documentação
do Idema, quanto por meio de processo judicial. É qualificado pelo desrespeito, por
parte dos pescadores, ao período de defeso, o qual é necessário para a preservação das
espécies prejudicadas, bem como através do uso de equipamentos proibidos. Configura
crime previsto nos artigos 34 e 35 da Lei n.º 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com
agravante no artigo 15, II, g da mesma.
Este é o caso do processo de n.º 0103322-64-2017.8.20.0145, da Justiça Estadual,
cujo litígio decorre de autuação em flagrante pelo Ibama, ocorrida em Extremoz (mar
costeiro da Praia de Pitangui), na data de 12 de dezembro de 2009, devido à pesca de
lagosta vermelha em período de defeso, com equipamento proibido (compressor de
ar), de modo que os espécimes recolhidos apresentavam tamanho inferior ao permitido
regularmente.

Art. 225, caput: “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 preserválo para as presentes e futuras gerações”.
156
Nos municípios de Natal (UFRN, 2010; MEDEIROS, 2017), Extremoz (RIO GRANDE DO NORTE, 2013b) e Nísia Floresta
(processos da Justiça Estadual de n.º 0103234-60.2016.8.20.0145 e 0103322-64-2017.8.20.0145). De modo geral, tratamse de moradias construídas carecendo de infraestrutura adequada (casas e barracos), em terrenos sem registro de
posse presentes em áreas ambientais protegidas.
157
Conflito relatado pela OSC Oceânica (2019), baseado em casos observados em Natal, Parnamirim e Nísia Floresta.
Consiste na pesca realizada com o uso de arpão em local de uso comum do povo, por pessoas que não são profissionais
da área, causando, assim, riscos à segurança dos banhistas e à preservação de espécies marinhas ameaçadas de
extinção.
155
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2.2 ATIVIDADE INDUSTRIAL

A atividade industrial, em sua própria natureza, causa significativos impactos ao
meio ambiente, seja na extração direta de matéria-prima, seja no lançamento de
poluentes derivados de sua operação. Os efluentes industriais, que, em geral, possuem
diversos materiais tóxicos em sua composição, frequentemente são lançados nos rios,
comprometendo, assim, a qualidade da água e, consequentemente, o ecossistema do
local, bem como as populações que deles se beneficiam (COSTA, 2012, p. 60). Com o
intuito de evitar esses problemas, atualmente, os requisitos de qualidade ambiental
dos ecossistemas aquáticos são regulamentados pela Resolução n.º 357/05158 do
Conama, complementada pela n.º 430/11159. Todavia, tais condições ideais só podem
ser mantidas através do monitoramento periódico desses resíduos por parte do órgão
público competente, o que muitas vezes não ocorre na prática.
É cediço que o Rio Golandim, em São Gonçalo do Amarante, ao longo de décadas foi
alvo de despejo de efluentes provenientes de indústrias têxteis e de esgoto doméstico,
resultando na inexistência de oxigênio neste rio (COSTA, 2012, p. 60). Ainda, em Macaíba,
uma das cidades caracterizadas pela existência de Distrito Industrial, foi constatada
a contaminação do Rio Jundiaí, principal corpo d’água da região, pelo lançamento de
efluentes derivados das indústrias têxteis, as quais estão presentes em locais mais
próximos à área urbana, de modo a afetar diretamente a população (GURGEL, 2015, p. 59).
Por fim, temos como uma das principais tragédias ambientais do nosso estado a
contaminação do Rio Potengi (Natal), supostamente por resíduos derivados de atividade
industrial, ocorrida em 2007. Tal desastre prejudicou todo o ecossistema ali existente,
resultando na morte de toneladas de organismos aquáticos, afetando a comunidade
pesqueira e demais atividades realizadas naquele rio (TRIBUNA DO NORTE, 2021). Em
decorrência da gravidade e magnitude desse fato, foi ajuizada Ação Penal de número
0001611-07.2015.4.05.8400, incumbindo aos acusados a prática dos crimes previstos
nos artigos 54160 e 69-A161 da Lei n.º 9.605/98.
2.3 TURISMO E COMÉRCIO

O Rio Grande do Norte é uma unidade da Federação reconhecida nacionalmente
pelos seus pontos turísticos, principalmente no que trata de suas belas praias, fazendo
com que seja um importante destino turístico no verão. A sua capital, Natal, a qual é
considerada como a porta de entrada para o turismo no estado, ficou em 2º lugar no
ranking de passagens de avião mais vendidas, de acordo com o Anuário Braztoa de
2021 (p. 32).
“Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.” (CONAMA, 2005).
159
“Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n.º 357, de
17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.” (CONAMA, 2011).
160
“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.
161
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão”.
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A partir de Natal, os turistas seguem tanto para os pontos presentes na própria
cidade, como Ponta Negra (57,4%), quanto para os pontos turísticos presentes nos
municípios próximos, como as Dunas de Genipabu (34,4%), a praia de Pirangi (23,9%)
e as Lagoas de Pitangui, Bomfim, Carcará, Alcaçuz, etc. (10,5%).162 Todos esses lugares
(mencionados como exemplo) estão localizados nas duas microrregiões estudadas, mais
especificamente nos municípios de Extremoz, Natal, Nísia Floresta e Parnamirim. Ainda,
apesar de não ter sido citado no estudo que publicou as porcentagens demonstradas
acima, sabe-se que Ceará-Mirim também é um forte destino turístico, pois faz parte da
rota dos bugueiros (Lagoa de Jacumã), uma das atividades turísticas mais apreciadas
pelos visitantes (17%), bem como é onde se localiza os Parrachos de Muriú.
Tal circulação significativa de turistas aumenta a circulação de capital na região,
fomentando o comércio e incentivando nativos a empreender. Porém, muitas vezes esses
empreendimentos são construídos de forma irregular em áreas ambientais protegidas,
causando diversos tipos de poluição (sonora, visual, material) nesses locais.
Isto posto, em proporção à importância do turismo e do comércio para a Zona Costeira
do RN, estes setores são de grande relevância para o estudo dos conflitos socioambientais
ocorridos no estado, tendo o primeiro a maior quantidade de casos contabilizados
pelo Projeto de Pesquisa163. Embora sejam categorias distintas, separadas em nichos
diferentes na Tabela (ver Apêndice ao final deste livro), elas são interdependentes, de
modo que serão discutidas em conjunto no presente tópico.
Nas atividades turísticas, os polos ativos variam entre turismo e esportes náuticos,
circulação de veículos automotores, atividades de empresas de passeios turísticos,
imobiliária-turística164 e outras atividades de lazer. Como polos passivos, temos a
comunidade, bem como a pesca tradicional165, cujos praticantes são constantemente
prejudicados pelas atividades mencionadas anteriormente.
Já nas atividades comerciais, temos como polo ativo tanto o comércio formal, na
forma de bares e restaurantes, quanto o informal, caracterizado pela introdução das
barracas de praia, as quais, invariavelmente, não possuem estrutura adequada. Como
polo passivo, então, temos novamente a comunidade, detentora do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo nos
termos dispostos pelo artigo 225 da Constituição Federal de 1988, como já visto neste
Capítulo.
Um dos casos estudados que bem representa os danos causados, pelo turismo e
comércio, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o do processo de n.º 05000021.2007.8.20.0162, da Justiça Estadual. Trata-se de Ação Civil Pública instaurada pelo
De acordo com dados publicados pela Fecomércio RN (2021, p. 12).
Com relação ao tema, o jornalista Richard Tomkins, do Financial Times afirma: “O turismo será considerado cada
vez mais o inimigo público ambiental número 1”. (TOMKINS, 2006 apud LATOUCHE, 2009, p. 50).
164
No presente trabalho, corresponde às atividades relacionadas a imóveis cujo propósito é servir para fins turísticos,
como hotéis e pousadas. A título de exemplo, temos o conflito verificado na Ação Civil Pública de n.º 000727155.2010.4.05.8400, da Justiça Federal, no qual requer-se a adequação de um imóvel (pousada) ao gabarito máximo
de 7,5 metros (com fundamento no que prescreve a Lei Municipal n.º 3.607/87), a retirada de uma fossa instalada
perto do mar, e o recuo da estrutura na parte que invade a área de praia (bem de uso comum do povo).
165
Modalidade de pesca realizada pelas comunidades pesqueiras, as quais capturam peixes com redes puxadas a
partir da costa ou com a utilização de pequenas embarcações. O fruto desta atividade é aproveitado para a própria
subsistência dos pescadores ou para a venda em mercados e feiras locais.
162
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Ministério Público do Estado, em vista das irregularidades apuradas pelo Idema na Área
de Proteção Permanente (APA) de Jenipabu. Através de vistoria realizada pelo órgão
executor estadual, constatou-se a presença de construções irregulares em dunas móveis,
áreas non aedificandi166, causando a impermeabilização do local, contaminação do lençol
freático e poluição visual. Além disso, há o conflito entre as atividades lá desenvolvidas
(passeios de buggy e de cavalo, comércio de artesanato e descida de “esqui”167 nas dunas,
barracas de alimentos e bebidas) com os requisitos de qualidade ambiental, encontrandose uma concentração de lixo produzido pelos turistas, barraqueiros e bugueiros nas
dunas e nas lagoas, cujo chorume também contamina o lençol freático. Isto posto, apesar
dos graves danos ambientais observados nesse processo, este é apenas um de vários
exemplos presentes na Tabela que tratam dos impactos ambientais causados por essas
atividades econômicas.
2.4 CARCINICULTURA

Desde os primórdios da história do Rio Grande do Norte, o camarão se configura
como uma importante parte da identidade de seus habitantes. O gentílico utilizado para
quem nasce no estado é “potiguar”, nome derivado de uma das tribos indígenas que
aqui viviam. Procedente da língua Tupi, tal palavra significa “aquele que come camarão”,
crustáceo encontrado em abundância em nosso litoral.
Atualmente, o camarão ainda é um produto de grande relevância, tanto no meio
cultural, como no econômico. Com a introdução da técnica provinda do Sudoeste Asiático
para a criação deste crustáceo em viveiros168, a carcinicultura, o RN se tornou o principal
produtor desse crustáceo em todo o país, tendo produzido, em 2019, 20,8 mil toneladas
do produto, 38,2% da produção nacional, segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal
do IBGE (2020, p. 25).
Todavia, se realizada de forma indiscriminada, sem planejamento e licenciamento
ambiental, a carcinicultura pode causar impactos ambientais graves, através do despejo
de nutrientes em graus contaminantes e do desmatamento da vegetação nativa de áreas
protegidas – estuários e manguezais, onde geralmente se localizam os viveiros (SILVA;
SAMPAIO, 2009, p. 884; SILVEIRA, 2017, p. 16). Nos casos constatados nos municípios
de São Gonçalo do Amarante e Macaíba (Rio Jundiaí), Extremoz (Rio Ceará-Mirim), Natal
(Rio Potengi) e Nísia Floresta, o principal dano ambiental causado por tal atividade está
relacionado com a ocupação indevida de áreas de APP169, desmatando e/ou impedindo
a regeneração170 da mata ciliar ali presente.

Conforme disposto pelo art. 5º do Decreto Estadual n° 12.620/1995.
Essa prática é popularmente conhecida como “esquibunda”, já que consiste no ato do visitante sentar-se em uma
placa de madeira (semelhante a um esqui, embora em menores proporções) e deslizar verticalmente pelas dunas.
168
O Governo Estadual, na década de 70, idealizou o “Projeto Camarão”, programa cujo intuito era promover pesquisas
para apurar a viabilidade do cultivo desse crustáceo no estado, a fim de substituir a extração de sal, atividade que
se encontrava em crise. Então, na década de 90, este produto já se configurava como uma das principais atividades
econômicas da região. (SANTOS et al., 2015, p. 133-134).
169
Processo n.º 0002120-79.2008.4.05.8400 da Justiça Federal.
170
Processos n.º 0000347-23.2013.4.05.8400, 0000397-44.2016.4.05.8400 e 0804593-92.2014.4.05.8400 da Justiça Federal.
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2.5 CONSTRUÇÃO CIVIL

Também um setor com expressiva presença na Tabela produzida pelo Projeto (ver
Apêndice ao final deste livro), bem como de grande importância para a economia do
Estado do RN, a construção civil se coloca como uma atividade potencialmente poluidora,
visto que pode causar grandes impactos ao meio ambiente, tanto no aspecto material,
quanto no aspecto visual. Afinal, “sua função é a transformação do ambiente natural
no ambiente construído, adequado ao desenvolvimento das mais diversas atividades”.
(JOHN, 2000, p.5 apud LEITE; NETO, 2014, p. 41).
Em sua realização, a atividade de construção civil, de modo predominante, utiliza
recursos não renováveis e consome quantidades elevadas de energia, bem como gera
resíduos em abundância. Além disso, altera significativamente a área em que se encontra.
(ROTH; GARCIAS, 2009, p. 114).
Este é o caso dos municípios de Natal, Parnamirim e Macaíba, pelos quais corre o Rio
Pitimbu. Devido à crescente expansão urbana de suas cidades, influenciada por programas
governamentais, como o “Minha Casa, Minha Vida”, foram constatados diversos danos
ambientais nesta bacia hidrográfica, como a emissão de efluentes sanitários na mesma e
a dispensa irregular de resíduos sólidos. Ademais, houve o desmatamento da vegetação
e a impermeabilização do solo, o que pode causar a erosão deste, a sedimentação e,
por consequência, o assoreamento deste corpo fluvial. (OLIVEIRA; REIS, 2017, p. 104).
Não somente causando impacto nos rios, constata-se também a interferência negativa
causada pelas construções em outras áreas ambientais protegidas, como as dunas171,
o tabuleiro costeiro172, a mata atlântica173 e os manguezais174, conforme observado nos
municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu e Extremoz. Ainda, na realização da
atividade de construção civil há a ocupação indevida de área de praia175, em Natal, e de
terrenos de marinha176, em Ceará-Mirim177.
Estes são apenas alguns exemplos dos impactos da atividade de construção civil
no meio ambiente do Rio Grande do Norte, os quais demonstram, juntamente com
as atividades mencionadas nos tópicos anteriores, o conflito de interesses entre o
crescimento econômico e a preservação ambiental.

3. O CONFLITO ENTRE ECONOMIA E ECOLOGIA E OS ARTIGOS 170 E 225
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Constatando-se que grande parte dos conflitos socioambientais observados nas
microrregiões de Natal e Macaíba possuem, em um dos seus polos, alguma atividade
Processo n.º 2007.009149-7 da Justiça Estadual.
Processo n.º 0000700-58.2016.4.05.8400 da Justiça Federal.
173
Processo n.º 0803034-66.2015.4.05.8400 da Justiça Federal.
174
Processo n.º 050000-21.2007.8.20.0162 da Justiça Estadual.
175
Processo n.º 0007617-69.2011.4.05.8400 da Justiça Federal.
176
Bem da União, por força do art. 20, VII, da Constituição.
177
Inquérito Civil de n.º 1.28.000.000545/2011-41, do Ministério Público Federal.
171
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de cunho econômico, faz-se imperativo discutir o constante embate entre dois campos
imprescindíveis à vida humana como conhecemos hoje: a economia e a ecologia.
É cediço que desde os primórdios de sua existência, o homem desfruta dos
recursos ambientais para a sua subsistência. Todavia, essa relação simbiótica tornouse impraticável com o aumento da população sedentarizada, que, por consequência,
começou a buscar meios de evoluir econômica, científica, ecológica e socialmente através
da exploração indiscriminada e inconsequente da natureza.
Com a intensificação da exploração dos bens ambientais, principalmente após a
concepção do modelo de produção em massa trazido pela Revolução Industrial, o qual
modificou drasticamente o padrão de consumo, a economia dos países industrializados,
consolidada sob o regime capitalista, progredia grandemente às expensas do equilíbrio
do ecossistema planetário (SAMPAIO, 2011, p. 1-2).
Então, após anos de usufruto abusivo do meio ambiente, por meio da extração de
seus recursos e da poluição derivada da atividade industrial realizados em nome da
economia, as consequências derivadas do caráter finito dos recursos naturais foram
evidenciadas. Consequentemente, revelou-se também o fato de que o nosso planeta
não é capaz de suportar esse modelo de produção e consumo altamente exauriente,
de modo a pôr em risco a vida das gerações futuras.178
Dessa forma, a partir do início do século XX, foram organizadas diversas conferências
internacionais a fim de se discutir essa aparente dicotomia entre o crescimento
econômico e a preservação ambiental, tendo como destaque a Conferência de Estocolmo
de 1972. Nessa Conferência, o meio ambiente equilibrado foi reconhecido como um
direito fundamental do homem, essencial para uma vida digna e, portanto, devendo
ser preservado (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). Contudo, em ocasião da
apresentação de uma política mundial de limitação ao crescimento com a finalidade de
evitar o colapso do ecossistema planetário, o conflito entre economia e ecologia tornouse ainda mais aparente. Naquele momento, esse conceito de “Crescimento Zero” não
foi bem recebido pelos países em desenvolvimento, os quais advogavam a necessidade
do crescimento econômico para reduzir seus índices de pobreza.
Apesar de que o Brasil também possui status de país em desenvolvimento, o seu
ordenamento jurídico atual, encabeçado pela Constituição Federal de 1988, demonstra
nos artigos 170 e 225 a positivação da necessidade, tanto de desenvolvimento econômico,
quanto da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim seguindo
a linha da Declaração de Estocolmo nesta última.179
O Relatório “Limites do Crescimento”, elaborado por especialistas vinculados ao MIT financiados pelo Clube de
Roma e apresentado na Conferência de Estocolmo de 1972, previu que, caso nenhuma providência fosse tomada
quanto ao modo de vida humano, o crescimento populacional e econômico causaria um colapso econômico por volta
do ano de 2070, devido ao esgotamento dos recursos naturais. Corroborando com tais previsões, um novo Relatório
publicado em 2018 indicou que as conclusões principais do primeiro ainda são válidas. (SCHIERMEIER, 2018).
179
É importante considerar que o Brasil está constantemente sob os olhos da comunidade internacional, devido à
grande importância ambiental do nosso país (ZHOURI; OLIVEIRA, 2012). Somos detentores da maior parte da Floresta
Amazônica (que se encontra presente em nove países), apresentamos uma variedade de biomas e abrigamos a maior
biodiversidade do planeta. Desse modo, cumulando a pressão internacional com a nacional, na forma de movimentos
contra o desmatamento da Amazônia ocorridos nos anos oitenta, além da existência prévia de uma Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81), a previsão constitucional da proteção a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado não é algo inesperado, apesar do status de país em desenvolvimento.
178
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Corroborando, então, com a demanda de desenvolvimento econômico, o art. 170 da
Constituição Federal Brasileira, em seu caput, afirma que a ordem econômica do país
é fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como
finalidade a garantia de existência digna para todos, observando-se os preceitos de justiça
social. Além disso, dispõe, em seu parágrafo único, sobre a garantia do “livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei” (BRASIL, 1988).
Tal livre iniciativa, que também se configura como fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1º, IV, CF), é derivada de direitos fundamentais previstos no artigo
5º da Carta Magna, bem como é tida como um princípio político constitucionalmente
conformador (KÖHLER, 2003, p. 66-67). Ademais, segundo José Afonso da Silva (2005, p.
793), a liberdade de iniciativa é “certamente o princípio básico do liberalismo econômico”.
Portanto, categorizada como uma das liberdades constitucionais, constitui, então, no
direito do indivíduo de exercer as atividades econômicas escolhidas, independente de
interferências externas. Entretanto, a fim de evitar abusos derivados do exercício dessa
liberdade, a Constituição emprega condicionantes no próprio art. 170, quais sejam “os
ditames da justiça social”, bem como a necessidade de “assegurar a todos existência digna”.
Assim, a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma
Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona
os meios), não pode significar mais do que ‘liberdade de desenvolvimento da
empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade
de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações postas
pelo mesmo’. É legítima, enquanto exercida no interesse da justiça social. Será
ilegítima, quando exercida com o objetivo de puro lucro e realização pessoal do
empresário. Daí por que a iniciativa econômica pública, embora sujeita a outros
tantos condicionamentos constitucionais, se torna legítima, por mais ampla que
seja, quando destinada a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social. (SILVA, 2005, p. 794).

Desse modo, o artigo 170 dispõe de um rol de princípios que devem ser observados
pela ordem econômica, dentre eles a defesa do meio ambiente, propondo que é possível
o tratamento diferenciado consoante o impacto ambiental dos produtos e serviços (inciso
VI), em concordância com o art. 225180 da mesma Carta. Assim, como um documento único
e coerente, é evidente na Constituição que, a fim de que a livre iniciativa seja realizada,
é imprescindível a preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado181,
essencial à qualidade de vida e, consequentemente, à existência digna (DERANI, 2008, p. 221).
Isto posto, pode-se aferir que a Constituição Federal busca integrar a ordem
econômica, que tem como um dos fundamentos o princípio da livre iniciativa, e a ordem
ambiental, baseada no princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual
Conforme dispõe o seu caput: “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”. (BRASIL, 1988).
181
Compreende-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado como aquele que não apresente altos graus de
instabilidade no ecossistema (GUERRA, 2019, p. 16).
180
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possui caráter de direito humano fundamental e assume, na visão de Milaré (2015, p.
260), status de cláusula pétrea.
Assim, a relação economia-ecologia é absorvida pelo direito, que para trabalhála não pode escapar deste mesmo movimento, pois, se economia e ecologia se
revelam em dois polos, eles são imprescindíveis, portanto essenciais à relação,
genericamente entre homem e natureza, e mais especificamente entre produção
da vida econômica e conservação dos recursos naturais. (DERANI, 2008, p. 261262).

Para tanto, o Poder Público possui a atribuição de limitar o exercício da liberdade de
iniciativa, devido à incumbência que lhe é dada pela Carta Magna de defender e preservar
o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este é o contexto, por exemplo, do estudo
prévio de impacto ambiental e do licenciamento ambiental, dois instrumentos legitimados
pela própria Lei Maior a interferir no direito constitucional ao livre empreendimento.
Contudo, apesar deste esforço da Constituição Federal de compatibilizar o exercício
da livre iniciativa com a preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
no plano fático é flagrante a persistência do embate entre esses dois direitos, conforme
demonstrado na análise dos conflitos socioambientais nas Microrregiões de Natal e
Macaíba.
Nesse cenário, importa, desde logo, considerar que ainda é muito forte a busca do
desenvolvimento nacional tomando a ideia de crescimento econômico exclusivamente
vinculado ao aumento do Produto Interno Bruto (PIB), ignorando-se todos os objetivos
relacionados ao desenvolvimento de uma Nação, como a proteção ambiental, a
preservação do patrimônio cultural brasileiro e a garantia de acesso a direitos sociais por
parte da população (como moradia digna e adequada, educação, saúde e tantos outros).
Em outras palavras, a construção de uma sociedade justa e solidária, a erradicação da
pobreza e marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais,
além da promoção do bem de todos (objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, nos termos postos no artigo 3º da Constituição Federal), em geral são ofuscados
quando a meta é a “garantia do desenvolvimento nacional” (também inserido naquele
artigo 3º).
Cabe destacar que, pelo fato do Brasil ser um país em desenvolvimento que está
passando por uma grave crise econômica, a tendência legislativa atual é de mitigar os
instrumentos já existentes de proteção do meio ambiente, como está ocorrendo com
o licenciamento ambiental, alvo de diversos Projetos de Lei buscando a flexibilização
deste instituto (GUERRA, 2019, p. 39)182. Destarte, conforme bem observa Machado
(2013, p. 325), é notório que há uma “supervalorização da rapidez em empreender-se
no País, valorizando somente a geração presente, obedecendo ao ‘capitalismo voraz’ e
não levando em conta o ‘capitalismo equilibrado’”.
Vale salientar que o PL n.º 3729/2004, foi aprovado, no dia 12 de maio de 2021, pela Câmara dos Deputados, de modo
que este já está no Senado para apreciação. Tal Projeto pretende configurar-se em uma Lei Geral de Licenciamento
Ambiental, ao passo que dispõe de uma série de flexibilizações à proteção do meio ambiente, como isenções de
licenciamento para diversas atividades e a introdução de um procedimento de licenciamento ambiental simplificado,
o qual resultará em uma Licença Ambiental Única (LAU) (GUERRA, 2019, p. 42-48).
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A despeito desses movimentos, ainda é fato que a Constituição busca efetivar a justiça
social e a proteção ambiental juntamente com a livre iniciativa. O modelo de crescimento
econômico predominante na atualidade desconsidera a finitude dos recursos naturais,
tirando o fator natureza da equação, de modo que há uma incompatibilidade com a
ordem constitucional. Isto posto, é importante repensar este paradigma do crescimento,
afinal, “não há verdadeiro progresso com deterioração da qualidade de vida, e será
ilusório qualquer desenvolvimento à custa da degradação ecológica” (NUSDEO, 1975,
p. 94 apud DERANI, 2008, p. 102).

4. O PARADIGMA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO VERSUS OS NOVOS
CONCEITOS DA ECONOMIA ECOLÓGICA
Atualmente, o Brasil e a maior parte dos países do mundo adotam o modelo de
economia capitalista, o qual tem como fundamento a busca incessante do lucro e da
acumulação de riquezas. Ganhar dinheiro é prazeroso, de modo que as pessoas buscam
conquistá-lo, mesmo sem necessidade verdadeira. Conforme aduz Clóvis Cavalcanti
(2017, p. 58), “vivemos em um mundo do culto da economia, do culto do mercado,
do culto do dinheiro e dos valores expressos em moeda, o que leva a um inequívoco
embrutecimento – e visão linear – da vida”.
No mesmo espírito, o Estado incentiva o lucro dos indivíduos através do
empreendedorismo, consoante às teorias de Economia Ortodoxa, as quais veem o
desenvolvimento econômico como fator imprescindível para a garantia de metas sociais,
como a geração de empregos (DERANI, 2008, p. 81). Neste paradigma, busca-se uma
produção maior, um crescimento maior do Produto Interno Bruto, acreditando-se que
este índice está diretamente relacionado à melhoria das condições de vida da sociedade,
mesmo que não haja nenhuma comprovação científica quanto a isso (CAVALCANTI,
2017, p. 58).
Porém, as vertentes desta Economia Mainstream não deveriam ser aplicadas, visto
que possuem um caráter idealista, irreal; consistem em sistemas isolados, presos em
suas próprias bolhas, onde não se considera os fatores a elas externos, apenas olhando
para os desdobramentos ocorridos dentro de si (CAVALCANTI, 2017, p. 59). Ou seja,
para as teorias do crescimento, a natureza não faz parte da máquina econômica, sendo
considerada apenas como uma externalidade, de onde há a retirada de bens e para onde
são lançados os detritos da produção, como se o meio ambiente sempre fosse renovável
e seus recursos, infinitos. Como bem expressa Derani (2008, p. 83-84):
A natureza, embora essencial à produção social, só integra o cálculo responsável
pela avaliação do desenvolvimento de um país, quando já transformada em algo
‘rentável’, isto é, em algo que apresente um valor no mercado. [...] Como tudo
depende de um aumento monetário, o quê, como, por quê, para quê é produzido
não se espelha neste cálculo.

Assim, em nome do crescimento econômico, os recursos naturais são explorados
de forma indiscriminada. Onde antes havia uma formação rochosa, hoje é um buraco
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cavado pelas exploradoras de minerais; onde antes havia um rio, hoje é um corpo de
água morto, contaminado por substâncias tóxicas; onde antes havia uma floresta, hoje
é um plano desmatado para dar lugar a criação de animais para consumo.
Logo, ao constatar tal abuso da natureza, economistas preocupados com o colapso
planetário propuseram a visão do sistema econômico sob uma nova ótica: a ecológica183.
Tal modelo busca tratar a economia não mais como um sistema isolado, mas sim como
um sistema aberto – de onde energia e matéria podem entrar e sair – inserido no
ecossistema que o envolve, no qual fatores tecnológicos, culturais e ecológicos interagem
entre si. Dessa forma, a economia deste ponto de vista terá sempre que considerar a
capacidade de carga do meio ambiente, impossibilitando-a de crescer infinitamente.
Portanto, “o paradigma da economia ecológica remete à compreensão das relações
entre a sociedade (intermediada pelo sistema econômico) e a natureza, visando a que
os humanos possam alcançar a felicidade dentro dos limites de matéria e energia de
que se dispõe” (CAVALCANTI, 2017, p. 65).
Isto posto, em meio a essa nova vertente da Ciência, surgem teorias que vêm questionar
esse paradigma do crescimento, como o “Decrescimento”184 e o “A-crescimento”185. Tais
conceitos não são derivados somente de preocupações acadêmicas, como também
políticas, assim influenciando importantes debates sociais (VAN DEN BERGH; KALLIS,
2012, p. 910; SEKULOVA et al., 2013, p. 1).
O “decrescimento” é um conceito multidimensional que pode ser definido, de modo
geral, como um processo coletivo e deliberativo, cujo objetivo é a redução equitativa
da produção econômica e do consumo, a fim de manter a utilização de recursos e o
lançamento de detritos em um limite seguro para o ecossistema (VAN DEN BERGH;
KALLIS, 2012, p. 912; SCHNEIDER et al., 2010, p. 2). Segundo Latouche (2009, p. 04), “é um
slogan político com implicações teóricas”, pois requer que haja uma mudança de uma
“sociedade do crescimento”, para uma “sociedade do decrescimento”. Dessa forma, esta
ideologia implica em profundas transformações na organização político-econômica, bem
como no contexto social atual, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade ecológica,
o bem-estar e a justiça social (SEKULOVA et al., 2013, p. 2; SCHNEIDER et al., 2010, p. 2).
Destarte, pensadores adeptos do decrescimento, como Serge Latouche (2009, p.
10) criticam ferrenhamente o “desenvolvimento sustentável”, afirmando que o conceito
não propõe uma verdadeira mudança de hábitos. De fato, em uma sociedade que vive
em função do crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável é apenas uma
forma de conservar os lucros, sob uma fachada de conciliação da atividade econômica
com a proteção do meio ambiente186. Afinal, conforme afirma Cavalcanti (2017, p. 63),
Um pensador fundamental para a concepção de tal corrente é o economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen,
o qual percebeu que a economia exclui o fato de que o tempo é irreversível. Isto é, por ter base na mecânica clássica
newtoniana, ela “ignora a entropia, ou seja, a não reversibilidade das transformações da energia e da matéria. Por
isso, os resíduos e a poluição, apesar de serem produtos da atividade econômica, não entram nas funções padrão
de produção.” (LATOUCHE, 2009, p. 14).
184
“Degrowth”, em inglês, “Décroissance”, em francês.
185
“A-growth”, em inglês (tradução nossa). No presente trabalho, o termo foi traduzido desta forma a fim de diferenciar
da palavra “acrescimento”, cujo sentido é de aumentar, acrescentar.
186
Corroborando com esta afirmativa, Kerschner (2010, p. 548) pondera que o conceito de desenvolvimento sustentável
lamentavelmente passou a ser tomado como sinônimo de “crescimento econômico ecológico” ou de “sustentar o
insustentável” (tradução nossa).
183
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o “crescimento sustentável da economia é uma impossibilidade termodinâmica como
proposta de longo prazo”.
Latouche (2009, p. 42), então, com o intuito de alcançar uma sociedade do
decrescimento, preconiza uma revolução baseada em um “círculo virtuoso” de oito
atitudes: reavaliar valores, redefinir conceitos, redistribuir riquezas, produzir localmente
(relocalização), reduzir o impacto ambiental do modo de produção e consumo, e
reutilizar/reciclar produtos. Desses oito “erres”, “[...] três deles têm um papel ‘estratégico’:
a reavaliação, porque ela preside a toda mudança, a redução, porque ela condensa todos
os imperativos práticos do decrescimento, e a relocalização, por que ela concerne à vida
cotidiana e ao emprego de milhões de pessoas” (LATOUCHE, 2009, p. 58).
Para decrescer de forma próspera, ou seja, alcançando um “decrescimento econômico
socialmente sustentável”, esta ideologia propõe a implementação de políticas sociais,
como a fortificação do sistema de seguridade social, a redução da jornada de trabalho,
permitindo que mais empregos sejam criados (work-sharing) e a criação de espaços
econômicos fora da economia de mercado (VAN DEN BERGH; KALLIS, 2012, p. 912-913).
Contudo, o fato de que o decrescimento requer a transformação de toda uma
estrutura econômica, política e social para que ele funcione é considerado como um
grande percalço para a sua implantação. Na estrutura política atual, em que a recuperação
de crescimento econômico é concebida como a solução prioritária para uma crise, se
visualiza dificuldades de aceitação desse novo modelo proposto, o qual poderá ser
considerado como uma medida “extrema”. Dessa forma, há espaço para uma polarização
entre aqueles que apoiam e aqueles que rejeitam o decrescimento (VAN DEN BERGH;
KALLIS, 2012, p. 916; VAN DEN BERGH, 2018, p. 63).
Então, considerando e formulando críticas à teoria do decrescimento, o economista
holandês Jeroen C.J.M. van den Bergh, em seu trabalho intitulado “Environment versus
growth — A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth”187 (2011), vem introduzir,
pela primeira vez, um novo conceito em meio a Economia Ecológica: o “A-crescimento”.
Diferentemente da ideia anterior, esta não vem criticar o crescimento econômico per se,
mas sim o crescimento do Produto Interno Bruto e o paradigma do crescimento.
A proposta do a-crescimento é ser agnóstico e indiferente ao crescimento do PIB.
É perceber que este indicador é um problema, por não ser uma medida confiável para
aferir o bem-estar social. Primeiramente, porque o PIB é apenas uma estimativa dos
custos das atividades de mercado, não computando os benefícios, ao mesmo tempo
em que exclui as transações informais, entre pessoas. Segundo, o PIB per capita ignora
a distribuição de renda, apenas focando em uma renda média. Terceiro, o PIB somente
poderá se aproximar da estimativa de bem-estar social sob condições rigorosas e
irrealistas. Quarto, pelo fato de que, apesar de um crescimento contínuo do PIB em
países desenvolvidos, o aumento de bem-estar social estagnou ou reduziu por volta dos
anos 1950 e 1970. Quinto, pelo motivo de que vários fatores influenciam a felicidade e
o bem-estar individual, de modo que o bem-estar social não pode ser medido por um
cálculo baseado na agregação de rendas individuais. Por fim, pelo fato de que a natureza
e os seus reflexos sobre o bem-estar não são captados pelo PIB.
187

Em tradução livre: “Meio ambiente versus crescimento – Uma crítica ao “decrescimento” e um clamor pelo “a-crescimento”.
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Assim, considerando essas limitações, a atitude lógica a se tomar é ignorar o PIB per
capita e retirá-lo dos debates sobre bem-estar social e suas políticas públicas. De fato, a
constante atenção dada a esse indicador de crescimento econômico acaba por frustrar o
investimento em políticas de outras áreas, como saúde, trabalho, segurança e até mesmo
ambiental (VAN DEN BERGH, 2011, p. 885; VAN DEN BERGH; KALLIS, 2012, p. 910-911).
É necessário ignorá-lo, pois, temendo o sacrifício da produtividade e do crescimento
econômico, as políticas ambientais implementadas pelo Poder Público não são rigorosas
o suficiente para garantir a sustentabilidade dos recursos e do meio ambiente. Em um
paradigma do crescimento no qual as pessoas são ensinadas constantemente, através da
educação e da mídia, a entender o aumento do PIB como necessário para a estabilidade
econômica e geração de empregos, convencê-las de que as políticas ambientais não irão
dirimi-los é um trabalho árduo, mas imprescindível para obter o apoio da maioria (VAN
DEN BERGH, 2018, p. 54).
Para o a-crescimento, não é necessário que haja uma revolução política e social,
apenas um processo de conscientização. Diferentemente do decrescimento, acredita-se
que as políticas ambientais rigorosas podem ser efetivas, mesmo em um contexto fora de
uma “sociedade de decrescimento”, de modo que a realização desta não é fundamental
para a preservação ecológica.
O que mais precisamos é de uma contenção ambiental rígida em nossa economia
(complementada pela regulamentação dos preços e, possivelmente, outros tipos
de regulamentação, como a da propaganda comercial e a tributação de bens de
status que causem repercussões ambientais sérias) e, em seguida, deixar que os
consumidores, produtores e investidores se adaptem a ela. (VAN DEN BERGH,
2011, p. 884, tradução nossa).188

Portanto, tais políticas ambientais viriam primeiro e o decrescimento poderia
ocorrer, ou não, como consequência delas. Assim, com a adoção de um modelo de
a-crescimento, crescer ou não a economia é irrelevante. Haverá momentos em que
ela irá crescer, em que ela irá decrescer, ou em que ela permanecerá a mesma, mas
ninguém se importará com isso, contanto que o bem-estar social e a sustentabilidade
do meio ambiente sejam garantidos (VAN DEN BERGH, 2018, p. 59). Desse modo, se as
pessoas tivessem conhecimento a respeito do debate sobre o a-crescimento, o pânico
generalizado causado pela quarentena e fechamento do comércio no início da pandemia
do coronavírus, por exemplo, não teria ocorrido.
Por fim, apesar de ser uma estratégia com uma maior probabilidade de aceitação
do que o decrescimento, ainda é necessário que o debate sobre o a-crescimento seja
ampliado na sociedade, em âmbito mundial. Tal processo de aprendizado levará tempo,
pois é fundamental que haja o envolvimento da academia e a transferência de suas
informações para a sociedade. Além disso, é imprescindível que a mídia se envolva de
forma positiva, a fim de promover debates públicos e privados sobre esse tópico. Afinal,
precisamos de uma sociedade munida de informações que possam lhe capacitar para
No original: “What we need most of all is a hard environmental constraint on our economy (complemented by price
regulation and possibly other types of regulation, like of commercial advertising and taxing status goods with serious
environmental repercussions) and then let consumers, producers and investors adapt to it”.
188
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agir de forma participativa e consciente com relação ao seu estilo de vida e escolhas (que,
em geral, convergem para o consumo como meio de satisfação pessoal), bem como a
todas as suas consequências ambientais e socioambientais.

5. CONCILIANDO ECONOMIA ECOLÓGICA E O DIREITO PARA O
TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Conforme vimos anteriormente, ainda que o ordenamento jurídico determinado
pela Constituição Federal busque conciliar a liberdade de empreender com a proteção
ao meio ambiente equilibrado, tendo o intuito de garantir a justiça social e a qualidade
de vida para todos os cidadãos, ainda há uma dicotomia entre esses direitos, resultante,
em grande medida, das questões que envolvem a essência do paradigma de crescimento
econômico vigente. A partir da análise de processos e trabalhos acadêmicos, pudemos
observar que essa dicotomia ganha expressão fática nos conflitos socioambientais
que ocorrem na realidade do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente nas
Microrregiões de Natal e Macaíba.
Mas como pensar numa realidade onde a ocorrência de conflitos socioambientais
não seja regra no uso e ocupação dos territórios costeiros? Para isso, primeiramente,
precisamos descartar a ideia de que o Direito e a Economia são sistemas isolados, que
apenas se interessam pelos seus próprios objetos. É necessário abandonar o pensamento
mecanicista de divisão das áreas de conhecimento para um pensamento sistêmico,
no qual os mais diversos saberes interagem e se complementam. Ou seja, o Direito,
a Economia e a Ecologia devem “dialogar”, mudando o foco dos seus objetos para as
relações formadas entre eles, a fim de buscar modos de conciliar a atividade econômica,
os direitos sociais envolvidos e a preservação ambiental.
Uma proposta derivada dessas reflexões é a “alfabetização ecológica”, ou
“ecoalfabetização”. Esta consiste em ensinar as pessoas sobre os princípios ecológicos
fundamentais, baseados no saber de como a natureza sustenta a vida (CAPRA; MATTEI,
2018, p. 249). A partir dessa ecoalfabetização se cria a oportunidade da comunidade
adquirir consciência sobre os impactos de suas atitudes sobre o meio ambiente e das
consequências geradas pelas mesmas.
Além da alfabetização ecológica, ainda segundo os citados autores, é necessário
educar a população acerca das leis. A comunidade que conhece a importância do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como uma extensão do
direito fundamental à vida, monitorará constantemente comportamentos egoístas de
abuso dos recursos naturais, bem como tomará atitudes com o intuito de cuidar deste
bem de uso comum do povo (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 198-199). Por exemplo, em uma
sociedade consciente das leis de proteção ambiental, bem como do ciclo de vida das
espécies, do período de defeso e de sua importância para evitar a extinção, conflitos
provenientes de pesca predatória seriam evitados, em sua maior parte, pela própria
ação comunitária.
Quanto à importância da ecoalfabetização para a sobrevivência humana, Capra e
Mattei (2018, p. 250) e 251) discorrem:
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Sem dúvida, as crenças jurídicas e científicas profundamente arraigadas,
sobretudo aquelas fortemente apoiadas pela cultura industrial dominante,
demoram muito a desaparecer por terem se apoderado da mente de pessoas que,
em grande parte, se comportam de uma maneira que não questionam seriamente
o status quo, quer por medo, quer pelo fato de o sistema parecer funcionar
em seu benefício. É preciso um longo processo e a passagem de uma geração
a outra para que ocorram mudanças nas crenças já sedimentadas; e é nesse
ponto que a educação se torna fundamental. O ensino da ecoalfabetização nas
escolas atuais significa que nas faculdades de direito de amanhã haverá alunos
ecoalfabetizados, até chegarmos a ter profissionais de direito ecoalfabetizados
que ocuparão posições de grande influência em toda a sociedade (CAPRA; MATTEI,
2018, p. 250 e 251).

Como tudo está interligado em um sistema, educar a sociedade acerca das leis e da
Ecologia também abre espaço para o diálogo dessas áreas com a Economia, propiciando
a divulgação dos conceitos de Economia Ecológica. Com esse conhecimento, a população
passará a questionar o modelo econômico atual e a sua sustentabilidade a longo prazo.
Assim, entendendo que o crescimento econômico sem barreiras é insustentável, a
sociedade clamará ao Poder Público o investimento de seus recursos em outras áreas,
como saúde, trabalho, segurança e proteção ambiental.
Ademais, uma comunidade ecoalfabetizada terá ciência da influência que ela pode
exercer sobre o processo legislativo através do poder da participação popular. Conforme
afirmam Capra e Mattei (2018, p. 249), “precisamos ter consciência de que as leis existem
na medida em que são obedecidas, e que as criamos tendo em vista a escolha que
buscamos, como continuidade, entre obediência e desobediência”.
Então, é possível que os Poderes Legislativos nacional, estadual e municipal sejam
pressionados, por exemplo, para que sejam criadas leis com punições mais rigorosas
a fim de evitar a poluição por parte da atividade industrial e de construção civil, bem
como o desmatamento da mata atlântica e dos mangues. Ainda, pode haver uma maior
participação da sociedade civil no que tange a uma melhor regulamentação da atividade
turística no estado, tanto no que tange às regras de planejamento como de execução
da atividade (incluindo o licenciamento, monitoramento e fiscalização), onde sejam
estabelecidas regras de controle do seu exercício.
Todos nós, como povo detentor do bem de uso comum que é o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, precisamos estar conscientes de que o crescimento
econômico às custas da sanidade ambiental, de modo incessante e contínuo, se torna
uma grave ameaça para a manutenção das condições que garantam a qualidade da
vida no Planeta. Desse modo, podemos afirmar que o verdadeiro alvo que devemos
alcançar através das observações e reflexões ora trazidas é a abertura de caminhos
para a construção de uma sociedade na qual imperem o bem-estar e a justiça social,
bem como em que se promova a melhoria da qualidade de vida.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando todo o exposto, é possível trazer alguns aspectos importantes no
intuito de fechamento deste texto, ainda que isso não signifique que as reflexões aqui
trazidas tenham um ponto final. Ao contrário, pensamos que podem ser sementes a
germinar a partir de novos olhares e diálogos.
É notório que diversos conflitos socioambientais ocorrem nas microrregiões de
Natal e Macaíba, devido a vários fatores, onde se inclui o tamanho de sua população
e, especialmente, a importância econômica, política e ambiental do que ocorre
nesse território, destacando-se sua forma de uso e ocupação. Através do estudo da
jurisprudência, da bibliografia acerca do assunto e da consulta às organizações não
governamentais atuantes na proteção do meio ambiente do Rio Grande do Norte,
constatamos que a maior parte desses conflitos derivam do exercício de atividades
econômicas sem um maior planejamento, controle e monitoramento por parte dos
Poderes Públicos, notadamente no que se refere à proteção ambiental do ambiente
costeiro.
Em um país cuja Carta Magna procura conciliar a ordem econômica e a ordem
ambiental com o intuito de possibilitar a justiça social e a qualidade de vida para todos,
a predominância de um modelo de crescimento econômico como o atual suscita
contradições e profundas reflexões, visto que, para ele, a natureza é considerada apenas
como um fator externo, de onde retiram-se os recursos e onde são lançados os resíduos.
Como já vem sendo alertado internacionalmente desde a década de 1970, o crescimento
infinito da economia em um planeta finito é uma impossibilidade segundo as leis da física,
de modo que, caso esse modelo seja mantido, a Terra sofrerá mudanças irreversíveis,
como o aumento da temperatura global ultrapassando 1,5 ºC nos próximos vinte anos189.
Assim, como já vem sendo afirmado por importantes teóricos, é necessária uma
ampla mudança de paradigma190, a começar pela compreensão de que a Economia
e o Direito não são sistemas isolados, mas sim saberes presentes em uma rede de
conhecimento, na qual se relacionam e se complementam. Nesse sentido, é necessário
pensar sistematicamente, a fim de encontrar as conexões e inter-relações entre essas
disciplinas e a Ecologia.
Consideramos, então, que o principal modo de alcançar esse objetivo é através da
educação das comunidades, para que tenham conhecimento das leis, dos princípios
ecológicos e dos novos conceitos de Economia Ecológica, tais quais o decrescimento e
o a-crescimento. Nesse cenário, dentre tantas possibilidades de ação e transformação,
Segundo dados expostos no Relatório divulgado pelo Painel Intergovenamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC,
na sigla em inglês) em agosto de 2021 (Climate Change 2021: the Physical Science Basis). Algumas consequências do
aumento da temperatura global acima dos limites estipulados incluem: chuvas mais intensas, causando inundações
em algumas regiões, enquanto outras passam por grandes períodos de seca; ampliação no derretimento das geleiras
e do permafrost; aumento do nível do mar, bem como redução da quantidade de oxigênio e ondas de calor marítimas
mais frequentes. Conforme reportagem do próprio IPCC: “Muitas das mudanças observadas no clima não possuem
precedentes em milhares, senão centenas de milhares de anos, e algumas das mudanças que já estão ocorrendo –
como o aumento contínuo do nível do mar – são irreversíveis ao longo de centenas a milhares de anos.
190
O Capítulo 12 deste livro trata-se da contribuição do pensamento sistêmico nessa mudança de paradigma, de
modo que sugere-se sua leitura.
189
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é imprescindível que a sociedade se mobilize e participe do processo legislativo, com
o propósito de contribuir com a edição de leis que se dediquem a tratar do devido
planejamento e controle das atividades econômicas que possuem (fortes e negativos)
impactos ambientais e sociais no território costeiro, espaço onde se verificam tantas
vulnerabilidades e potencialidades.
Além disso, ciente de que tal transformação em meio a uma sociedade em que
prevalece a crença no paradigma de crescimento econômico infinito e contínuo é um
processo árduo e demorado, nos parece essencial a compreensão de que a academia
e a mídia, especialmente, possuem tarefas inadiáveis no campo do estudo e da difusão
dessas informações.
Por fim, em meio a configuração política atual no país, na qual já se colocam várias
iniciativas e medidas concretas de flexibilização de instrumentos de proteção ambiental
(seja no campo legislativo como administrativo) com vistas a facilitar a execução de
atividades econômicas (muitas vezes predatórias e degradadoras), há que se ter em
conta a importância e urgência do debate que aqui se coloca. Por outro lado, não se
ignora que, no campo da academia e da sociedade civil especialmente, muito vem sendo
feito no sentido das mudanças de percepções e formação de consciência quanto às
responsabilidades que se colocam para todos os atores sociais no contexto brasileiro,
o que, em muito, pode contribuir para a formação de novos gestores, legisladores,
profissionais do Direito e cidadãos conscientes de suas tarefas nesse cenário. Esse estudo
pretende ser mais um tijolo nessa construção.
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CAPÍ T UL O 10
CONTRIBUIÇÕES DAS POLÍTICAS DE CONSENSUALIDADE PARA OS
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: BREVES REFLEXÕES
Ana Mônica Medeiros Ferreira
José Albenes Bezerra Júnior

1. INTRODUÇÃO
O artigo analisa possibilidades e perspectivas de reflexão sobre políticas de
consensualidade para os conflitos socioambientais com o escopo de discutir, a partir
da teoria jurídica, caminhos para políticas públicas que estejam direcionadas à gestão
ambiental sustentável. A temática surge ante a importância de avançar nos estudos
das políticas de consensualidade no âmbito jurídico e vislumbrar uma contribuição
por meio da colaboração e execução de políticas públicas efetivamente dotadas de
sustentabilidade.
Este estudo, de perspectiva transdisciplinar e interinstitucional, tem por objetivo
apresentar uma possibilidade de um novo olhar sobre os conflitos socioambientais no
contexto do aprofundamento quanto aos meios adequados de resolução de conflitos.
Através de fontes documentais e bibliográficas, além de análises e vivência no
território do Rio Grande do Norte, pretende-se discutir as possibilidades de contribuições
das políticas de consensualidade aos conflitos socioambientais no âmbito estadual. Para
tanto, com o escopo de se refletir futuramente sobre casos concretos para efetivação
de direitos e melhor forma de implementação e execução de políticas públicas nos mais
diversos níveis, será abordado o papel fundamental de tais políticas de consensualidade
e sua aplicabilidade na seara ambiental.
A pesquisa se apresenta como pesquisa quantitativa e qualitativa. O método da
pesquisa é o dialético com procedimentos descritivos e comparativos, bem como de
análise bibliográfica e do discurso jurídico. Analisa-se não apenas o Direito positivo,
mas a construção social na qual estão envoltos os questionamentos sobre a temática.
Ademais, as experiências vivenciadas pelos autores são agregadas ao arcabouço teóricometodológico definido para demonstrar a importância de tentar avançar nas noções de
sustentabilidade por meio do diálogo e da construção conjunta de um consenso coletivo
para uma nova ética ambiental. O tema proposto, portanto, justifica-se em razão de
evidenciar que a experiência jurídica está para além de suas construções dogmáticas.
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2. UMA ANÁLISE ACERCA DO CONFLITO
O conflito pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais
pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos
como mutuamente incompatíveis. Em regra, intuitivamente se aborda o conflito como
um fenômeno negativo nas relações sociais que proporciona perdas para, ao menos,
uma das partes envolvidas (AZEVEDO, 2016, p.41).
O conflito é dissenso, que está latente ou manifestado numa disputa. Decorre de
expectativas, valores e interesses contrariados. Embora seja contingência da condição
humana, e, portanto, algo natural, numa disputa conflituosa costuma-se tratar a outra
parte como adversária, infiel ou inimiga. Cada uma das partes da disputa tende a
concentrar todo o raciocínio e elementos de prova na busca de novos fundamentos para
reforçar a sua posição unilateral, na tentativa de enfraquecer ou destruir os argumentos
da outra parte. Esse estado emocional estimula as polaridades e dificulta a percepção
do interesse comum. Portanto, o conflito ou dissenso é fenômeno inerente às relações
humanas. É fruto de percepções e posições divergentes quanto a fatos e condutas que
envolvem expectativas, valores ou interesses comuns e contraditórios (VASCONCELOS,
2018, p.19).
Devido ao caráter nocivo do conflito e aos custos físicos, emocionais e financeiros
que frequentemente resultam das disputas, as pessoas têm sempre buscado maneiras
de resolver suas diferenças. Ao procurar administrar e resolver suas diferenças, têm
tentado desenvolver procedimentos que sejam eficientes e lhes permitam satisfazer
seus interesses, que minimizem seus sofrimentos e que controlem gastos desnecessários
de recursos. Na maioria das disputas, as partes envolvidas têm vários meios à sua
disposição para reagirem aos seus conflitos ou resolvê-los. Os procedimentos disponíveis
diferem, consideravelmente, na maneira como o conflito é direcionado e definido, e
com frequência terminam em resultados diferentes, tanto tangíveis quanto intangíveis
(MOORE, 1998, p.19).
É comum que o conflito passe a ser estudado ou entendido sob o viés da controvérsia
judicializada. A noção de lide acaba, ordinariamente, limitada à pretensão resistida
deduzida em juízo. Para que isso seja alterado, é necessário dar um passo atrás, deixando
de olhar apenas para os casos judicializados e indo na direção do conflito. Para isso, cabe
analisar o conflito no contexto em que ele é inserido (TAKAHASHI, 2019, p.11).
Esse conflito judicializado rende, com frequência, muito menos do que deveria – em
função das dificuldades procedimentais, resulta muitas vezes lento e custoso, fazendo
com que as partes quando possível, o abandonem. Cabe acrescentar que, em muitos
casos, o processo judicial aborda o conflito como se fosse um fenômeno jurídico e, ao
tratar exclusivamente daqueles interesses juridicamente tutelados, exclui aspectos do
conflito que são possivelmente tão importantes quanto ou até mais relevantes do que
aqueles juridicamente tutelados (ZAMORRA Y CASTILLO, 1991, p. 238).
Ir além dos casos judicializados implica a necessidade de tratar de aspectos conceituais
de conflito, definindo o que se entende, em termos amplos, por conflito e, em particular,
por conflito de justiça e conflito intersubjetivo de justiça (TAKAHASHI, 2019, p.12).
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O conceito de conflito deve ser algo móvel e, sendo móvel, torna-se importante
observar como ele é construído na sua interação com as instituições e as partes
envolvidas. Para tanto, cabe destacar dois aspectos da dinâmica do conflito: as etapas
do surgimento (e posterior tratamento) e as transformações (ampliativas e redutivas) que
o conflito sofre no caminho. Com isso, será possível notar que o seu desenvolvimento
sequer é uniforme, variando conforme a questão apresentada (TAKAHASHI, 2019, p. 27).
Somado ao conflito, todo texto deve ser compreendido em cada momento e em
cada situação concreta de uma maneira nova e distinta. Está comprovada a insuficiência
da ideologia estática da interpretação jurídica e do pensamento voltado à vontade do
legislador. A realidade social é o presente; o presente é a vida – e vida é momento. O
direito não é uma realidade estática (GRINOVER, 2016, p.114).
O conflito, considerando como constructo social, possui como origem a percepção
de alguém de que, diante da contraposição de movimentos, sente-se estar diante de
uma situação indesejada. Caso tal situação seja também considerada injusta, tem-se
o conflito de justiça que, com a atribuição de culpa à outra pessoa (incluindo entes
despersonalizados), torna-se conflito intersubjetivo de justiça. Desse modo, esse conflito
é a espécie de conflito que se caracteriza pela divergência de percepções sobre o justo,
o que, reitere-se, não necessariamente envolve interesses colidentes. Avançando um
pouco mais, pode-se dizer que a existência da disputa está intimamente relacionada
com o encaminhamento do conflito a uma instituição decisória, que pode ou não ser
o Judiciário. Somente se houver a escolha do processo judicial para o tratamento do
conflito, surgirá então a judicialização, muitas vezes chamada simplesmente de litígio
judicial ou ação judicial (TAKAHASHI, 2019, p. 31).
Cabe destacar que muitas disputas se perdem no caminho, seja porque não há
nomeação do conflito, a responsabilização de alguém como causador da situação
indesejada ou a reivindicação perante uma instituição decisória. Além disso, a trajetória
do conflito não se encerra no momento em que ele é reivindicado. Cada instituição irá
tratar o conflito de uma forma. Se o conflito passa por etapas de formação, nem por
isso está completo e acabado quando surge. A natureza do conflito se altera conforme
o modo como é tratado. Durante sua existência, o conflito vai sofrendo transformações,
sendo ampliado ou reduzido conforme o caso (TAKAHASHI, 2019, p. 53).
Em tempos complexos, nota-se que mais conflitos, que antes estavam alheios ao
Direito, passam a envolver noções de justiça e de injustiça. No ambiente de pluralismo
jurídico, a justiça não se limita às normas estatais. Igualmente, a solução do conflito não
envolve apenas os tribunais, o que, por sua vez, exige a revisão do conceito de jurisdição
(TAKAHASHI, 2019, p.53).

3. A POLÍTICA DE CONSENSUALIDADE SOB A PERSPECTIVA DO ACESSO À
JUSTIÇA
A política pública é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões,
preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários
setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da
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alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos (SARAIVA,
FERRAREZI, 2006, p. 29).
A distância dos juristas do estudo aplicado e da pesquisa em políticas públicas impede
que eles desenvolvam um tipo de conhecimento próprio e que o arcabouço jurídico possa
ser, dentro dos limites, adaptado e funcionalizado à realização de objetivos identificados
com metas de desenvolvimento. Se os atuais ou futuros juristas não forem capacitados
para tanto, as políticas públicas ficarão mitigadas a eficácia e efetividade dos direitos
assegurados pela Constituição ou pelas leis em vigor (COUTINHO, 2013, p.13).
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2010, passou a estabelecer uma
política pública judiciária nacional de tratamento adequado de resolução de conflitos
de interesse, por meio da publicação de uma resolução, a Resolução nº 125/2010. Seu
principal objetivo é promover o oferecimento, com qualidade, de mecanismos de soluções
de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e
a conciliação, bem como a prestação de atendimento e orientação ao cidadão, com
vistas à disseminação da cultura de pacificação social. Esse instrumento estabelece
a centralização das estruturas judiciárias; a adequada formação e treinamento de
servidores, conciliadores e mediadores; e o acompanhamento estatístico específico.
A construção da Resolução n.º 125/2010 apresenta algumas fragilidades. Muito
embora a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos tenha por
objetivo, em última análise, a mudança de mentalidade dos próprios operadores do
Direito, das partes envolvidas em litígios e da sociedade em geral na busca por uma
vivência em harmonia (SPENGLER, 2013, p.10).
A forte presença e dependência que as pessoas têm do Estado na sociedade brasileira
talvez explique o quanto este discurso conforta aquele que se encontre desamparado
diante da ausência de solução para um impasse da vida. Em certos casos, a solução via
Poder Judiciário é a mais indicada; muitas vezes, necessária. Mas assim como a vida
em sociedade é dinâmica, e existem conflitos de toda sorte, é natural que a solução de
conflitos ocorra por meio de métodos diferentes, respeitando as peculiaridades das
partes, do tema em disputa e outras circunstâncias que não cabem na resposta única
da solução adjudicada dada pelo Poder Judiciário (LORENCINI, 2012, p. 58).
A implementação dessa política pública, atrelada a uma avaliação da política de acesso
à justiça está mais ligada à satisfação do usuário (ou jurisdicionado) com o resultado
do processo de resolução de conflito do que com o mero acesso ao Poder Judiciário,
a uma relação jurídica processual ou ao ordenamento jurídico material aplicado ao
caso concreto. Observa-se que a satisfação dos usuários com o devido processo legal
depende fortemente da percepção de que o procedimento foi justo, bem como, nas
hipóteses permitidas por lei. Alguma participação do jurisdicionado na seleção dos
processos a serem utilizados para dirimir suas questões aumenta significativamente essa
percepção de justiça. Logo, a política de consensualização de conflito e acesso à justiça
passa a ser concebida como um acesso a uma solução efetiva para o conflito por meio
de participação adequada – resultados, procedimento e sua condução apropriada – de
todos os atores envolvidos nessa rede (AZEVEDO, 2016, p.39).
A maior repercussão, nos últimos anos, acerca do acesso à justiça, mostra que esse
assunto ganha relevância no debate nacional, especialmente depois de reformas legais
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(Lei n.º 13.105/2015 – novo CPC – e Lei n.º 13.140/2015 – Lei de Mediação) e de atuação
do Judiciário (Resolução n.º 125 do CNJ). O acesso à justiça passa a ser visto como um
direito de caráter fundamental a uma ordem justa, não estando limitado ao simples
acesso à jurisdição e ao processo. O efetivo acesso depende essencialmente da mudança
de postura de todos os envolvidos no sistema de distribuição de justiça, passando por
mudanças nas práticas judiciais e extrajudiciais.
Esse acervo legislativo reforça, de forma reflexa, a resposta ao que Mauro Cappelletti
(CAPPELLETTI in WALD, 2014, p. 289) chamou de obstáculo processual, entendendo que,
em certas áreas ou espécies de litígios, a solução pelo tradicional processo em juízo pode
não ser o melhor caminho para ensejar a vindicação efetiva de direitos, buscando um
novo elemento com novas razões que visa alternativas reais.
Não existe um verdadeiro acesso à justiça sem a inclusão dos denominados meios
consensuais de resolução de conflitos. Estes se caracterizam pela dimensão e incentivo
da composição dos litigantes e, a depender das circunstâncias fáticas, são percebidos
como critérios mais apropriados do que a sentença, uma vez que propiciam uma solução
mais adequada à peculiaridade da demanda e às condições e necessidades das partes
em conflito (WATANABE, 2019, p.82).
A expressão justiça consensual ou justiça conciliatória é fomentada por Grinover
(2016) com base no conceito tradicional de jurisdição que é preconizado. Jurisdição,
agora, não mais caracterizada como atividade, função e poder, mas atividade, função
e garantia de acesso à justiça, inserindo, dessa forma, a justiça consensual como uma
espécie, como um norte de jurisdição.
Quanto ao conceito de acesso à justiça, Mauro Cappelletti e Bryan Garth (2002, p.
8) afirmam que o acesso à justiça serve para determinar duas finalidades no sistema
jurídico: o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver
seus litígios sob os auspícios do Estado, onde, em primeiro lugar, o sistema deve ser
igualmente acessível a todos e, em segundo, ele deve produzir os resultados que sejam
individual e socialmente justos.
O acesso à justiça pode ser personificado na Constituição Federal, art. 5º, XXXV,
implicando, a sua leitura e interpretação, em um acesso à ordem jurídica justa. Com
isso, cabe ao Judiciário o estabelecimento de medidas públicas de tratamento adequado
dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente
escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços
prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros
mecanismos de solução de conflitos, em especial, dos consensuais, como a mediação
e a conciliação (MANCUSO, 2015, p.28).
Cappelletti e Garth (2002, p. 67-68) indicam uma terceira onda renovatória que está
relacionada a uma concepção mais ampla de acesso à justiça, de um novo enfoque sobre
ela. Essa onda inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados
particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de
instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo
prevenir disputas nas sociedades modernas. Esse é o novo enfoque do acesso à justiça
por sua abrangência.
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Esse enfoque reconhece a necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao
tipo de litígio. Existem muitas características que podem distinguir um litígio de outro.
Conforme o caso, diferentes barreiras ao acesso podem ser mais evidentes, e diferentes
soluções, eficientes. Tal como foi enfatizado pelos modernos sociólogos, as partes que
tendem a se envolver em determinado tipo de litígio também devem ser levadas em
consideração. Elas podem ter um relacionamento prolongado e complexo, ou apenas
contatos eventuais. A sugestão é que a mediação ou outros mecanismos de interferência
apaziguadora são os métodos mais apropriados para preservar os relacionamentos
(CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 71-72).
A mediação e a conciliação, vistas como métodos ou procedimentos adequados, não
têm a finalidade de afastar a utilização do processo judicial e tampouco pretende-se
enfocá-las como concorrentes dele. A mediação e a conciliação devem ser incentivadas e
utilizadas ao lado do processo tradicional, funcionando como verdadeiro filtro. Somente
quando as partes não se compõem por si sós, aí sim, deverão utilizar-se do processo
(RUIZ, 2015, p. 285-286).
Essa crescente no número de legislações caminha para um acesso à justiça sob outra
perspectiva, ou seja, centradas no instituto da consensualização e formas não judiciais
de resolução de conflitos, sem ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por
outro lado, as políticas de consensualização de conflitos necessitam de maiores avanços
para proporcionar uma efetividade aos mecanismos extrajudiciais, com destaque para
a formação do atual e futuro profissional do Direito.
Nesse contexto, ofertar e estimular meios e resoluções alternativas extrajudiciais
[desjudicialização] não importam em abrandamento ou esvaziamento do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, mas, sim, na busca por efetividade e melhor
cumprimento do princípio de acesso à justiça, como ingresso à resolução adequada dos
conflitos (BACELLAR, 2012).
A prosperidade da política de consensualização de conflitos não depende, apenas,
de um rol normativo, sendo necessário o incentivo, o desenvolvimento e a expansão de
ações afirmativas de práticas de ensino, pesquisa e extensão. Incluindo, sob a perspectiva
da proposta do Capítulo, o diálogo acerca do conhecimento do Direito Ambiental, seus
princípios e a realidade ambiental do país.

4. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: REFLEXÕES SOB AS PERSPECTIVAS
TEÓRICA E PRÁTICA A PARTIR DA SUSTENTABILIDADE
A noção de sustentabilidade ganhou avanços desde a ideia inicial de desenvolvimento
sustentável advinda dos anos setenta, derivada do Relatório sobre os limites do
crescimento encaminhado ao Clube de Roma e debatida pela Conferência de Estocolmo
sobre Meio Ambiente em 1972.
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No tripé, tradicionalmente estabelecido para a caracterização do princípio do
desenvolvimento sustentável no Relatório Brundtland191, estão contidos os aspectos
econômicos, ambientais e sociais, que devem interagir, de forma holística, para satisfazer
o conceito. Além destes, são discutidos novos pilares, como a questão cultural e a
inovação tecnológica, para complementar a sustentação de sociedades sustentáveis.
Pode-se dizer que a noção de sustentabilidade aparece como apelo à razão e como
inspiração para uma mudança de rumos, de modos de relação com a natureza, de forma
a alcançar equilíbrio entre a busca do bem-estar no presente e o respeito às próprias
condições que assegurem a possibilidade de bem-estar às futuras gerações (BURSZTYN;
BURSZTYN, 2012, p. 27).
Isso porque o conteúdo jurídico de proteção socioambiental derivado do feixe
axiológico da dignidade da pessoa humana, foi sendo ampliado ao longo do tempo à
medida que novos direitos foram sendo reconhecidos e agregados ao rol dos direitos
fundamentais (GRANZIERA, 2009, p. 51-52) nos diversos ordenamentos jurídicos em todo
o mundo. Por outro lado, as pressões econômicas e o sistema de produção de riquezas
e desigualdades inerentes ao modo de produção capitalista também tensionam as
relações entre indivíduos, comunidades, Estado e mercado com a natureza, colocando
em disputa interesses públicos e privados diversos.
Tal cenário revela a existência de conflitos socioambientais múltiplos e diversos.
Surge então a função do Direito de entender o surgimento dos conflitos socioambientais,
analisar quais as suas características e verificar qual o tratamento adequado a tais
conflitos. Embora, muitas vezes no contexto de disputas e problemas ambientais, os
meios adequados de resolução de conflitos ainda sejam associados simplesmente à
solução objetiva de determinada disputa, é inegável que existem métodos capazes de
trazer ganhos às partes que vão além da cessação do conflito.
Nesse contexto, faz-se mister ressaltar que a ideia de desenvolvimento sustentável
carece de melhor operacionalidade jurídica, posto ser verificada uma distância entre o
discurso e a prática (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 32). Em outras palavras, a expressão
acaba se tornando falha ao não estabelecer concretamente aos gestores ambientais
e juristas em processos administrativos e judiciais quais os limites do conceito, qual a
sua natureza jurídica e quais as dimensões de aplicação. Diante disso, se faz necessário
avançar no estudo desta temática como um esforço para supressão da lacuna normativa
nas esferas da política pública e do Direito, em essência: da gestão ambiental e da
hermenêutica jurídica.
Entendendo as dificuldades inerentes ao conceito desenvolvimento sustentável, se faz
importante pautar sua aplicação em alguns elementos, quais sejam, interdisciplinaridade,
interinstitucionalidade e intergeracionalidade. Nesse sentido, entende-se o primeiro
elemento de aplicação enquanto o entrelaçamento entre as esferas econômica, social e
Este relatório, também conhecido como relatório Nosso Futuro Comum, dispõe que o desenvolvimento sustentável
é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem
as suas próprias necessidades. O relatório Brundtland é fruto do trabalho desenvolvido entre 1983 e 1987, após
dezenas de reuniões da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU (composta por
especialistas de diversas áreas e liderada pela médica Gro Harlem Brundtland). Este relatório merece destaque no
contexto do estudo do Direito Ambiental já que foi o primeiro documento normativo a trazer para o discurso público
o conceito de desenvolvimento sustentável.
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ambiental, o segundo elemento diz respeito a exigir ações coordenadas e cooperação no
tocante à regulação envolvendo estruturas de poder e de decisão muitas vezes opostas
e, por fim, o critério da intergeracionalidade, isto é, o apelo à solidariedade para com as
futuras gerações (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 47).
Uma análise crítica acerca do desenvolvimento sustentável no plano teórico é
essencial para a melhor compreensão dos conflitos trazidos a este debate. Por sua
vez, a capacidade de transformação pelo conflito está, portanto, intrinsecamente
relacionada ao tratamento adotado. Afinal, corrobora aos ideais de sustentabilidade a
visão dos conflitos como oportunidade de mudança. Sendo assim, mostra-se relevante
encontrar possibilidades de tratamento adequado dos conflitos socioambientais, e,
consequentemente, por meio de um manejo construtivo, impulsionar a necessária
conscientização acerca do equilíbrio ambiental.
Sob a perspectiva jurídica, é preferível classificar os conflitos enquanto socioambientais
(e, não somente como ambientais) uma vez que se faz premente uma integração entre os
direitos sociais e os direitos ambientais, em que a questão ambiental é fundamental para
haver uma vida digna. Tal apontamento resulta da convergência da tutela dos direitos
sociais e dos direitos ambientais em um mesmo projeto para o desenvolvimento humano,
inclusive pela noção integrada dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Por isso, alguns autores chegam a reconhecer que há, diante do ordenamento brasileiro,
um Estado Socioambiental de Direito (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017).
Avançando para o cerne de nossa reflexão, tem-se que os conflitos socioambientais
são aqueles que decorrem de situações-problemas que envolvem atores sociais
heterogêneos e conflitantes entre si, cuja tensão se revela em decorrência do embate
entre interesses coletivos e privados acerca dos impactos ambientais sobre a diversidade
biológica. Nesses termos, compreende-se que os conflitos socioambientais podem se
apresentar de formas múltiplas e multifacetadas.
Assim, podem-se discutir diferentes conceitos teóricos a partir da disputa apresentada
(por diferentes cenários, interesses e atores) pelo controle dos recursos naturais e do
uso do meio ambiente comum. Tais disputas ocorrem em movimentos opostos. Não por
relações binárias, mas sim relações complexas e dialéticas. Por um lado, o movimento
catalisador de mudanças sociais em prol do desenvolvimento sustentável e ao mesmo
tempo minimizador de riscos ecológicos. Por outro, o movimento de pressão sobre
o meio ambiente, modificando os elos interpessoais e reverberando, desse modo, a
complexidade inerente à temática ambiental (VARGAS, 2007).
De acordo com Acselrad (2004), sob a perspectiva crítica, é possível observar no
curso histórico dois momentos diferentes de surgimento dos conflitos socioambientais
no Brasil.
Em um primeiro momento, situado até os anos 1980, ganharam relevo os projetos de
apropriação do espaço através de políticas de infraestrutura e lógica desenvolvimentista
capitalista que foram implementados pelo Estado brasileiro, articulando-se com a
implantação de uma complexa estrutura industrial espacialmente concentrada. Assim,
na medida em que foram crescendo os ritmos do ciclo industrial de extração de materiais,
também aumentaram a emissão de efluentes e resíduos, ancorados na concentração da
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renda e nas exportações. Por consequência os conflitos foram se avolumando (ACSELRAD,
2004).
Um segundo momento, nos anos 1990 acelerou-se a inserção brasileira no mercado
capitalista globalizado e com circulação intensa de mercadorias através da especialização
de funções de diferentes porções do território nacional, intensificando a corrida pela
captação de investimentos internacionais. Pautado no modelo neoliberal, o meio
ambiente entra para a arena pública com diferentes vieses acirrando a ocorrência de
conflitos. Isso porque a natureza passou a ser concebida ou como estoque de valor
para esse mercado, neste caso a ser conservada, ou como campo de expansão de
empreendimentos incompatíveis com sua conservação, em outras palavras, natureza
a ser destruída (ACSELRAD, 2004).
Em evolução aos momentos anteriormente mencionados é possível afirmar que
após o Acordo de Paris de 2015, até os dias atuais, temos um terceiro momento dos
conflitos que trazem à tona a emergência climática ao debate público em todo o mundo.
As mudanças climáticas, que também precisam ser entendidas de forma socioambiental,
têm gerado consequências particularmente danosas para comunidades em situação
de vulnerabilidade. Apesar disso, a sociedade como um todo está exposta aos efeitos
adversos das mudanças climáticas. Crises hídricas e desertificação são exemplos de
eventos que afetam diretamente a vida das pessoas.
A partir de experiências no exterior uma nova categoria surge no âmbito do
Direito Ambiental que diz respeito ao tratamento dos conflitos socioambientais para o
enfrentamento da crise climática, denominados litígios climáticos. O litígio climático pode
ser considerado uma ferramenta social e jurídica apta à coordenação de esforços para
acionar o Poder Judiciário de diferentes esferas e órgãos extrajudiciais para fiscalizar,
implementar e efetivar direitos e obrigações relacionados às mudanças climáticas e às
populações mais vulneráveis (MANTELLI; NABUCO; BORGES,2019).
Nessa conjuntura, a judicialização dos conflitos socioambientais pode ser uma
maneira de solucionar ou pacificar tais demandas, onde as formas de pressão econômica
da sociedade entram em colisão com a preservação ou recuperação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Em consequência, os conflitos socioambientais devem ser
compreendidos à luz da Teoria dos Conflitos.
Pode-se dizer que os conflitos socioambientais são cada vez mais frequentes não
apenas no Brasil, mas em todos os países da América Latina. Isto em parte é consequência
da atonia na implementação das políticas e esquemas de gestão disponíveis para a
regulação do uso e acesso dos recursos naturais. Devem-se considerar também as
dinâmicas sociais e econômicas que dizem respeito aos recursos naturais, cada vez mais
complexas. É comum que o Estado se encontre sem recursos técnicos, administrativos e
financeiros para administrar conflitos em torno do uso dos recursos naturais nos quais
existem, por exemplo, grandes assimetrias de poder (VARGAS, 2007, p. 198).
Pode-se citar alguns fatores importantes para a ocorrência e manutenção dos conflitos
socioambientais no Brasil192. O primeiro fator a ser listado, talvez o principal, diz respeito
Para maiores informações sobre estudos e mapas de conflitos socioambientais no Brasil consultar os seguintes:
1. Atlas de Justiça Ambiental, contendo descrição dos conflitos no Brasil e no mundo contendo dados básicos, fonte
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ao modelo eminentemente extrativista de riquezas do capitalismo desenvolvimentista
que impacta as relações sociais e afeta a qualidade ambiental. Outro importante fator
concerne à debilidade na implementação das políticas e esquemas de gestão disponíveis
para a regulação do uso e do acesso dos recursos naturais. Ademais, tem-se na omissão
estatal um fator relevante a ineficiência na resposta decorrente da assimetria de poder
do Estado em face da maior influência do mercado. Por fim, enquanto último fator
e não menos importante, é a dificuldade de implementação de práticas de gestão
e metodologias participativas, oportunizando o planejamento dialógico e a gestão
socioambiental democrática.
Colocar em prática a participação popular e a democracia nos conflitos socioambientais
é um grande desafio para a sociedade. Isso porque na maioria dos conflitos existe uma
disputa por recursos socioambientais, que não são apenas materiais, mas também
simbólicos. Daí a necessidade de ressignificar o conflito de uma arena de mera disputa
para um espaço de expressão popular das vivências, consubstanciadas muitas vezes
nas insatisfações, de comunicação com a opinião pública, seja pela mídia tradicional ou
pelas redes sociais e ferramentas de comunicação alternativas, de diálogo com diferentes
atores sociais, seja para cobrança de fiscalização, tomada de decisão ou influência para
propor nova legislação, por fim, símbolo de luta por reconhecimento de legitimidade e
de identidades.
Nas questões socioambientais, a escuta ativa e a oportunidade de debates públicos
são ainda mais importantes, servindo muitas vezes de resgate de invisibilidades e
democratização socioespacial, especialmente em virtude das particularidades dessa
área, onde se constata a necessidade de serem, desde a origem, ouvidas todas as partes
envolvidas, em igualdade de condições (DUARTE, 2002).
Nesse universo, merece destaque as características intrínsecas aos conflitos
socioambientais elencadas por Vargas (2007, p. 199-200): a ubiquidade, pois os conflitos
pelos recursos naturais são de âmbito local, regional, global ou transfronteiriço; a
pulverização de causas, por exemplo, decorre do modelo de agricultura adotada, da
pecuária intensiva, do crescimento industrial, da expansão urbana desordenada; o
dissenso quanto ao compartilhamento, pois os recursos naturais são disputados em
espaços de desigualdade entre diversos atores sociais, por exemplo, entre empresariado
e indígenas; os aspectos ideológicos, já que ocorre divergência quanto à finalidade dos
bens ambientais e há diferentes formas como os recursos naturais são usados pelos
grupos sociais, isto é, uma tribo indígena considera o rio pelo lado espiritual enquanto
um determinado empresário como oportunidade para irrigação; a complexidade, pois
há muita necessidade de informação legal, econômica, social, ecológica e científica, por
conta dos diversos atores e fatores envolvidos; o interesse público, de modo que o Estado
é um ator obrigatório para garantir a conservação, o desenvolvimento, o uso dos recursos
do conflito, atores e detalhes do projeto, além do impacto, disponível em https://ejatlas.org/country/brazil; 2. Mapa
de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil, em que são listados territórios onde riscos e impactos
ambientais afetam diferentes populações e o mapa surge como ferramenta de tornar públicas vozes que lutam por
justiça ambiental de populações frequentemente discriminadas e invisibilizadas, disponível em http://mapadeconflitos.
ensp.fiocruz.br/; 3. Projeto Latente, estudo que traz mapeamento de 4.536 conflitos socioambientais latentes, locais
onde atividades de mineração são vizinhas de comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos de trabalhadores
rurais e áreas de proteção ambiental, disponível em http://livre.jor.br/latentes/documentacao.
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e a saúde e a multidimensionalidade, o conflito é multiplexado pelo envolvimento de
vários atores, órgãos e instituições.
Diante de tais características é possível identificar diversos conflitos no território do
Rio Grande do Norte, apresentando de forma objetiva a diversidade de interesses entre
as diferentes comunidades contrastados com os de atividades empresariais, mediadas
(ou não) pelo Poder Público, tendo como palco a disputa por recursos naturais. As
atividades potencialmente geradoras de conflitos socioambientais no Estado têm como
aspecto preponderante o seu caráter econômico, compreendendo os setores primários,
a exemplo da carcinicultura, salineiras e mineração, secundários tais como a geração
de energia eólica e solar, bem como, terciário exemplificado pelo turismo (DOMINGOS,
2021).
Portanto, a partir do que foi aqui explanado corrobora-se com o conceito desenvolvido
pelo Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil
da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte coordenado pela Professora Marise Duarte.
Nesse sentido, é válido inferir que conflito socioambiental corresponde ao confronto
de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os recursos
naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, sempre
ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou econômica.
Cumpre observar, que o campo dos conflitos ambientais se mostra caracterizado
pela diversidade e pela heterogeneidade dos atores e dos seus modos de pensar. Surge
a importância do Estado, e por conseguinte verificar o papel do Poder Público diante
do conflito socioambiental. Tal análise deve ser cuidadosa, uma vez que, de um lado, o
Estado surge como implementador de políticas conservacionistas ou mercadológicas,
as vezes até de forma autocrática, que acirram conflitos ambientais, e do outro, surge
como mediador que, por vezes, se posta ao lado das populações vulneráveis atingidas.
Um olhar mais atencioso sobre a questão expõe relações dialéticas de contradições
institucionais das políticas públicas ambientais e a dificuldade no tratamento dos
conflitos existentes. Isso também revela a complexidade frente à relação simultânea
de proximidade (prática) e distância (acadêmica) entre o Direito e o campo das políticas
públicas brasileiras (COUTINHO, 2013).
A classificação tipológica dos conflitos, por sua vez, nos revela possibilidades de
visualizar as melhores formas de enfrentamento, solução ou conciliação dos interesses
antagônicos. Sem o escopo de excluir outras formas e modelos de classificação, é possível
falar em três grandes categorias de conflitos socioambientais: distributivos, espaciais
e territoriais.
Os primeiros que indicam graves desigualdades sociais em torno do acesso e da
utilização dos recursos naturais em relações mediadas pelo Estado e o mercado. Os
segundos são aqueles causados por efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam
os limites espaciais de diversos agentes ou grupos sociais, que sugerem soluções
pela via tecnológica. Por último, os terceiros são gerados, na maioria dos casos, pela
fronteira de expansão da produção de determinadas atividades econômicas ao se chocar
com a territorialidade de grupos que possuem na base de seus recursos elementos
fundamentais para a sua reprodução sociocultural (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010 p.10-31).
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Observa-se uma dinâmica dialética entre os tipos de conflitos apontados. Isto é, eles
podem coexistir simultaneamente ou sucessivamente e provocar consequências mais
graves gerando problemas de difícil solução. Isso porque os conflitos socioambientais
precisam de um tratamento adequado para que haja de fato sustentabilidade nas soluções
adotadas. Assim, o acesso à justiça ambiental deve, necessariamente, contemplar as
seguintes garantias: igualdade material; proteção efetiva dos riscos ilegítimos, inclusive
potenciais; prevenção de litígios; educação ambiental em seu aspecto pedagógico; e
ampla participação dos cidadãos (BENJAMIN, 1995, p. 71-72).
Com base no que foi exposto, acredita-se que o caminho do diálogo e a possibilidade
de um consenso entre as partes é sempre o melhor e o que se deve refletir sobre políticas
de consensualidade para os conflitos socioambientais com o escopo de efetivar caminhos
negociais e dialogados. A possibilidade de criatividade das decisões negociadas, criadas
em coparticipação, é muito interessante. E acaba quebrando uma visão binária baseada
no senso comum: ambientalista x desenvolvimentista (que na linguagem simbólica fica
muito evidente em qualquer situação de conflito) visando o interesse comum de buscar
qualidade de vida para todos e a tão almejada sustentabilidade.

5. AS CONTRIBUIÇÕES DAS POLÍTICAS DE CONSENSUALIDADE PARA OS
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Diante de conflitos socioambientais cada vez mais complexos, é urgente refletir sobre
as possíveis contribuições das políticas de consensualidade para a justiça socioambiental.
Tal constatação revela a necessidade de discutir acerca do conceito de uma solução
de lide diferenciada, que facilite a comunicação entre todos os atores envolvidos nos
conflitos, garantindo liberdade nas discussões de suas desavenças, que escuta, auxilia
e aponta vantagens na celebração de um acordo que ponha fim àquela disputa.
Assuntos como políticas públicas, acesso à justiça e formação acadêmica e profissional
para a autocomposição de conflitos passam a ser basilares para a compreensão dessas
políticas de consensualização de conflitos. Alguns vícios, contudo, acatados por serem
históricos ou culturais, ainda estão presentes em nossa realidade. Pode-se destacar,
uma quase ausência de discussões e diálogos sobre políticas públicas de mediação e
conciliação (BEZERRA JÚNIOR, 2019).
Acredita-se que este estudo se apresenta como um caminho relevante para a
mitigação da cultura da judicialização no âmbito dos conflitos socioambientais e para
proporcionar um maior diálogo entre todas as pessoas envolvidas no conflito, oferecendo,
por meio da escuta ativa, conciliação e mediação, soluções de qualidade. A aplicação de
políticas de consensualidade pode ser interessante para toda a sociedade.
A fim de corroborar com este raciocínio, cabem as palavras do professor Kazuo
Watanabe (2011, p. 5), uma vez que o escopo da reflexão não é apenas de evitar lides
ou como forma de reduzir a quantidade de processos acumulados no Judiciário, mas
sim como forma de avançar no estudo de possibilidades para se dar tratamento mais
adequado aos conflitos de interesses que ocorram na sociedade.
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Para a efetivação do acesso à justiça, Cappelletti e Garth apontam, em síntese,
três obstáculos que limitam essa possibilidade, são eles: i) obstáculo de ordem
financeira, traduzido na insuficiência econômica das partes ante os custos elevados dos
procedimentos judiciais necessários à solução dos conflitos, bem como nas despesas com
honorários advocatícios; ii) obstáculo de ordem temporal, traduzido na morosidade do
Poder Judiciário em apreciar o litígio; iii) obstáculo de ordem cultural, traduzido no receio
social de pleitear a ação, em virtude do excesso de formalismo jurídico (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988).
Constata-se que os conflitos existentes são decorrência de problemas assimétricos
entre o marco legal, as políticas públicas, a gestão ambiental e a governança movidos
pelas lacunas decorrentes do não estabelecimento de objetivos e metas, da não
coordenação das metas, da não implementação das ações necessárias para atingir as
metas e da ausência de avaliação, entre outros fatores.
A defesa das políticas de consensualidade para o tratamento adequado de conflitos
socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável reforça a lógica democrática,
pois promove a democracia participativa ao encorajar e sensibilizar a sociedade em
busca da justiça ambiental.
Trata-se de uma forma de racionalização do sistema de administração da justiça
que proporciona novos caminhos de resolução de conflitos, por intermédio de medidas
descentralizadoras focadas na autonomia dos procedimentos e na descomplicação
dos ritos. A ênfase dada às vias conciliatórias de composição de conflitos resulta desse
processo e é respaldada pela valorização dos meios consensuais como vias eficazes para
a solução desses conflitos (MENDONÇA, 2016, p. 185).
Merece destaque, por se tratar de conflitos ambientais, a questão da disponibilidade
ou não dos interesses públicos. Não se pode confundir, portanto, indisponibilidade com
intransigibilidade, uma vez que esta somente se afigura nos casos em que a lei veda
expressamente a transação. É possível mencionar três fundamentos constitucionais para
a adoção dos métodos consensuais de resolução de conflitos em que se vê envolvido
o Poder Público: (a) princípio do acesso à justiça, art. 5º, XXXV, CF/88; (b) princípio da
eficiência, art. 37, caput, CF/88; e c) princípio democrático, art. 1º, CF/88 (PINHO, HALE,
CABRAL, 2015, p. 211).
No que tange ao marco legal, o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 174,
passa a autorizar a atividade consensual envolvendo o ente público, nos níveis federal,
estadual e municipal. Para isso, estabelece duas hipóteses: (a) conflitos que envolvam
a Administração Pública, seja nos conflitos entre órgãos públicos ou nos conflitos entre
um órgão público e um particular; e (b) conflitos coletivos que possam ser objeto de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Essas hipóteses serão feitas pelas Câmaras
de Mediação e Conciliação ligadas aos entes públicos.
O Decreto n.º 9.760/2019 estabelece o Núcleo de Conciliação Ambiental, NAC,
composto por dois servidores efetivos, sendo, pelo menos, um deles integrante do
órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental responsável pela
lavratura do auto de infração. Compete a esse Núcleo a realização da análise preliminar
da autuação, a realização da audiência de conciliação ambiental, a decisão sobre questões
de ordem pública e a homologação, à opção do autuado, por soluções como desconto
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para pagamento, parcelamento e conversão da multa em serviço de preservação,
melhoria e qualidade do meio ambiente.
O mencionado Decreto n.º 9.760/2019 alterou parte do Decreto Federal n.º 6.514/2008
que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o
processo administrativo federal para apurá-las193. A criação e implementação do Núcleo
de Conciliação Ambiental, com a finalidade de incentivar a conciliação nos processos
administrativos ambientais em âmbito federal é, de fato, um ponto positivo do Decreto,
uma vez que externa a vontade do legislador, bem como das instâncias públicas
ambientais responsáveis em proporcionar novos caminhos para a solução dos conflitos
e infrações ambientais.
Aponta-se que o Núcleo foi criado para fazer a análise preliminar da autuação e
realizar as audiências de conciliação ambiental. Assim, foi criada uma nova etapa no
processo administrativo sancionador ambiental, visando estimular que os processos
decorrentes de imposição de sanções por infrações ambientais sejam encerrados em
conciliação entre o órgão ambiental e o autuado.
Contudo, é preciso estar atento aos pontos que, também, se apresentam como
negativos194. A abertura para uma resolução dos conflitos baseada na política de
consensualização precisa ser acompanhada de um amplo diálogo, de uma ampla
participação e, principalmente, respeitando as premissas e bases de proteção ao meio
ambiente. Vale ressaltar que o referido Decreto merece uma melhor e ampla observação
que será, constatada, apenas, em momento futuro: a efetividade dessas audiências de
conciliação ambiental à luz dos princípios ambientais.
Assim, retomando Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8), temos obstáculo de
ordem financeira, obstáculo de ordem temporal, obstáculo de ordem cultural, também
no processo administrativo ambiental. É preciso vencer esses obstáculos. Por isso a
necessidade de refletir sobre alguns desafios da conciliação ambiental no atual cenário
após o Decreto n.º 9.760/2019.
Um primeiro ponto de análise é o princípio da legalidade, que gira em torno da
reflexão se haveria necessidade de lei específica ou não para a criação e implementação
da medida. Isso porque no âmbito da Administração Pública Federal não há lei que
autorize essa modalidade de solução de conflito, pois as leis federais que regulam o
processo administrativo não fazem referência à conciliação. Destaca-se, a esse propósito,
o disposto no art. 22, I, da Constituição Federal que compete à União, por meio do
Congresso Nacional, legislar sobre matéria processual, como é o caso da conciliação
socioambiental.
O Decreto Federal n.º 9.760/2019 que trata da possibilidade de conciliação ambiental foi publicado no mesmo
dia em que o direito à participação e ao controle social no contexto socioambiental previsto constitucionalmente
foi restringido pelo Decreto n.º 9.759, de 11 de abril de 2019. Este último trouxe a extinção e estabelecimento de
diretrizes, regras e limitações para colegiados da Administração Pública. Assim, órgãos colegiados, espaços legítimos
para que ocorra a participação popular foram colocados em risco. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
órgão essencial para a política ambiental está inserido nesse contexto. Sobre esse tema sugere-se acompanhar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 6121 em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).
194
O Decreto Federal n.º 9.760/2019 será analisado pelo STF através da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) n.º 592. Das diversas questões alegadas entre elas: a violação do princípio da legalidade, da
separação de poderes e supremacia do interesse público e, da lesão ao preceito fundamental da moralidade na
Administração Pública e desvio de finalidade.
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Outra questão a ser discutida diz respeito ao princípio da imparcialidade. Uma vez que
no regramento brasileiro o artigo 166 do Código de Processo Civil dispõe expressamente
que a conciliação é informada pelos princípios da imparcialidade e da independência.
No caso em tela, criou-se, via Decreto, um procedimento em que a Administração
é, a um só tempo, parte e conciliadora. O que poderia desvirtuar, em parte ou por
completo, a natureza do instituto por não existir a figura do terceiro imparcial, ainda
que seja considerada a peculiaridade dos órgãos ambientais com poder de polícia,
para exercerem função fiscalizatória e sancionadora, mas também exercem função de
educação ambiental.
Outro princípio que merece ser especialmente discutido nesse contexto é o
da confidencialidade. Em regra, a conciliação é procedimento confidencial, sujeito
apenas à vontade das partes. Por outro lado, os processos administrativos têm como
regra a observância ao princípio da transparência, consoante disposto no artigo 37
da Constituição Federal e no artigo 2º, V, da Lei n.º 9.784/1999. Embora o princípio
da confidencialidade esteja ligado às partes e ao terceiro imparcial responsável pela
política de consensualidade a ser desenvolvida, é possível refletir que há multiplicidade
no tratamento da confidencialidade e de suas exceções, principalmente devido à
complexidade dos conflitos socioambientais e ao fato de eles não apresentarem uma
dimensão unicamente individual ou bilateral.
No tocante a esse tema também é interessante pontuar a dificuldade de acesso
à informação ambiental em diversos níveis. O que, por si só, é um grave problema a
ser enfrentado. Os direitos de acesso (acesso à informação, participação do público e
acesso à justiça), juntamente com a proteção dos defensores do meio ambiente são
elementos essenciais para a conservação ambiental e a tomada de decisões em questões
ambientais. Na construção teórica de políticas de consensualidade para a democracia
ambiental é essencial mencionar a Convenção de Aarhus da Comissão Econômica das
Nações Unidas para a Europa (UNECE, 1998) sobre o acesso à informação, a participação
do público na tomada de decisões e o acesso à justiça em questões ambientais, bem
como o Acordo Escazú da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)
sobre o acesso à informação, participação e justiça em matérias ambientais na América
Latina e no Caribe (CEPAL, 2018).
Ainda que não aplicados de forma direta no Brasil, tais instrumentos são importantes
por evidenciar a perspectiva de cooperação e participação quando da ocorrência de
conflitos socioambientais. A Convenção de Aarhus foi o primeiro instrumento normativo
internacional que implementou o Princípio 10 da Declaração do Rio acerca do direito à
informação e o fortalecimento do controle social. Foi responsável pela consagração do
trinômio informação, participação pública nos processos de decisão e acesso à justiça
enquanto parte integrante do Direito Internacional do Meio Ambiente contemporâneo. Na
mesma linha, o Acordo de Escazú também pode ter propósito similar na América Latina,
a partir de laços culturais comuns e levando em conta características e especificidades
históricas e sociais, visando aumentar o nível de proteção dos direitos participativos
ambientais na região.
O Acordo de Escazú (2018) e a Convenção de Aarhus (1998) estão alinhados aos
desafios postos para as políticas de consensualidade no contexto socioambiental já que
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contribuem para a consecução dos ODS 16 da Agenda 2030 com escopo de promover
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis
Por fim, também deve-se ressaltar que o princípio basilar que deve nortear toda
e qualquer forma de resolução de conflitos socioambientais, sejam eles judiciais
ou extrajudiciais, é o princípio da proibição do retrocesso ecológico ou ambiental,
amplamente tutelado e citado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça e definido, em linhas gerais, como a garantia de que os avanços urbanísticos
e ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela
geração atual ou pelas seguintes.
Ou seja, também é necessário refletir se a norma posta acerca da conciliação
ambiental contraria ou não o princípio da proibição do retrocesso socioambiental
levando em conta a margem de discricionariedade das autoridades públicas em matéria
ambiental bem como o reconhecimento do dever de progressividade na proteção ao
meio ambiente e ao acesso e efetivação da justiça socioambiental.

6. CONCLUSÕES
Por meio de breves reflexões, buscou-se discutir as contribuições das políticas de
consensualidade para os conflitos socioambientais. No primeiro item, foi feita uma
análise do conflito sob a perspectiva conceitual e crítica quanto a sua leitura sob o viés
da concepção judicializada. No segundo item, foi realizada uma análise da política de
consensualidade sob a perspectiva do acesso à justiça, com destaque à releitura deste
conceito e aos meios adequados ou consensuais de resolução de conflitos. No item
seguinte, foram trazidas reflexões teórica e prática a partir da sustentabilidade. Por
fim, foi feita uma análise das contribuições das políticas de consensualidade para os
conflitos socioambientais.
Não se pretendeu com o presente trabalho esgotar uma temática tão complexa ou
exaurir o universo de possibilidades de contribuições das políticas de consensualidade
para o tratamento dos conflitos socioambientais no trato das questões jurídicas de
matéria ambiental. A ideia foi contribuir para o debate das peculiaridades que envolvem
o tema e incentivar o estudo das políticas de consensualidade com o escopo de refletir,
a partir da teoria jurídica, para a adoção de soluções consensuais que não só previnam
a ocorrência de danos, como contribuam para uma reparação mais rápida e eficiente,
enfim, assegurar uma efetiva proteção do meio ambiente.
Acredita-se que este estudo se apresenta como mais um esforço teórico de trilhar um
caminho que está sendo construído na seara ambiental para proporcionar, sempre que
possível, um maior diálogo entre todas as pessoas envolvidas no conflito, oferecendo,
por meio da escuta ativa, conciliação e mediação, soluções de qualidade. Defende-se
que a aplicação de políticas de consensualidade nos conflitos socioambientais pode ser
interessante para toda a sociedade, sem olvidar cautela e responsabilidade na apreciação
das peculiaridades das demandas dessa natureza.
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Conforme expresso nas linhas apresentadas, o emprego das políticas de
consensualidade para assegurar a efetivação do acesso à justiça a partir dos conflitos
socioambientais constitui- se num objeto de estudo de grande relevância. Pensar
em justiça socioambiental não é apenas proteção do meio ambiente, como está
intrinsecamente relacionado com direito à informação e participação, redução de
desigualdades com propostas concretas de solução de questões sociais e, principalmente,
o desenvolvimento de uma cultura da pacificação.
Por fim, reforça-se que o caminho do diálogo e a possibilidade de um consenso
entre as partes é sempre o melhor e o que se deve bem refletir sobre políticas de
consensualidade para os conflitos socioambientais com o objetivo de efetivar caminhos
negociais e dialogados. Assim, a abertura para uma resolução dos conflitos baseada na
política de consensualização precisa ser acompanhada de um amplo diálogo, de uma
ampla participação e, principalmente, respeitando as premissas e bases de proteção
ao meio ambiente.
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CAPÍ T UL O 11
JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
E GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA?
João Victor Martins Domingos

1. INTRODUÇÃO
O conflito é objeto de estudo nas mais diversas ciências na sociedade. A Filosofia, a
Sociologia, a História, a Geografia e o Direito são apenas alguns dos exemplos das áreas
que exploram essa temática. O meio ambiente, na contemporaneidade, está inserido
nesse cenário de preocupações, seja no âmbito nacional ou internacional, afinal, é um
campo que envolve diversos interesses.
Na seara internacional, há muitos anos, o meio ambiente vem gerando debates.
Mais recentemente, em 2015, 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas
(ONU) se reuniram e decidiram adotar uma agenda comum visando a indispensável
concretização do desenvolvimento sustentável. A denominada “Agenda 2030” trouxe 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas que miram a concretização
dos direitos humanos, a redução das desigualdades, a erradicação da pobreza, a
igualdade de gênero, a proteção do meio ambiente e a garantia da paz.
Como afirmam Sarlet e Fensterseifer (2021), esses ODS buscam equilibrar as três
dimensões do desenvolvimento sustentável, ou seja, a econômica, a social e a ambiental,
em áreas de importância crucial para a humanidade: Planeta, pessoas, prosperidade,
paz e parceria. Porém, para efetivação dessa Agenda, os mais diversos interesses, a
princípio, devem ser compatibilizados. Isso, inevitavelmente, gera uma realidade de
vários conflitos socioambientais195.
No caso do Brasil, essa realidade de conflitos socioambientais está, implicitamente,
referida no próprio texto constitucional. No artigo 225 da Carta Magna, atenta-se ao
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, pela sua essência, é bem de
uso comum do povo. Para que ele seja garantido, por exemplo, é indispensável preservar
e restaurar os processos ecológicos e prover um manejo ecológico dos ecossistemas
(artigo 225, § 1º, inciso I). Isso não é possível, a princípio, sem que se considerem os
elementos sociais, ambientais e econômicos e sem a contraposição de interesses.
Ademais, essa conciliação ou harmonização de necessidades também está
caracterizada no artigo 170, ao dispor que a ordem e as atividades econômicas devem
Para maiores informações e delineamentos quanto à definição e o conteúdo dos conflitos socioambientais, verificar
o Capítulo 2.
195
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observar a defesa do meio ambiente. Em razão disso, um campo favorável à existência
de conflitos socioambientais é esperado, manifestando-se de forma expressiva no
desenvolvimento de atividades econômicas.
Aliadas a isso, nos últimos anos, políticas foram criadas nessa seara dos conflitos,
como a Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a
Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses (BRASIL,
2010), e, mais recentemente, a Resolução n.º 225/2016 do mesmo órgão.
Esta última dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do
Poder Judiciário (BRASIL, 2016), uma alternativa que vem gerando debates acadêmicos
e estudos nas mais diversas instituições. Exemplificadamente, em 2020, a Associação
dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
promoveram um evento denominado “1º Seminário Internacional de Justiça Restaurativa
e Meio Ambiente: estimulando diálogos sobre questões ambientais”.
A partir do cenário exposto, faz-se a seguinte pergunta-problema: qual a
potencialidade da Justiça Restaurativa e suas respectivas práticas para o tratamento
adequado de conflitos socioambientais?
Trata-se de um questionamento relevante, pois os conflitos socioambientais,
dependendo do caso, podem dar origem a litígios judiciais que perduram por anos e,
além do mais, ainda há uma falsa ideia de que decisões judiciais nos moldes da justiça
convencional vão “resolver” tais questões e trazer a paz social. Isso, não necessariamente,
vai ocorrer.
Diante disso, há a necessidade do estudo de modelos e novas tendências no tratamento
de conflitos, o que está em consonância com preocupações até mesmo internacionais,
como é possível observar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 16.
Esse visa à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construindo instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas (IPEA, 2019).
Isto posto, o presente trabalho tem como objetivo geral discutir a potencialidade
da aplicação da Justiça Restaurativa para o tratamento adequado dos conflitos
socioambientais, tendo como fundamento o acesso à justiça. Especificamente, para
melhor explicitar a temática, o Capítulo apresenta a seguinte estrutura: inicialmente,
realiza uma pesquisa a respeito da Justiça Restaurativa, compreendendo o seu histórico,
valores, características e práticas; posteriormente, trata o papel da Resolução n.º 225 do
CNJ como uma das principais normativas que regulam a matéria; em seguida, avalia a
potencialidade da aplicação da Justiça Restaurativa e suas práticas como uma alternativa
para o tratamento dos conflitos socioambientais; por fim, apresenta uma conclusão
sobre o objeto da pesquisa.
Para cumprir com o objetivo definido, quanto à abordagem, o método de pesquisa
utilizado foi o qualitativo. No que se refere ao objetivo de estudo, a pesquisa foi
desenvolvida sob uma modalidade exploratória, pois visa a proporcionar maior
familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito e de trazer novas
compreensões ou hipóteses. Pode-se afirmar que esta pesquisa tem como objetivo
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principal o aprimoramento de ideias, possibilitando a consideração dos mais variados
aspectos relativos ao fato estudado, o que é defendido por Gil (2002).
Quanto ao procedimento técnico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, buscandose teses, dissertações, livros e artigos em periódicos para compreender a Justiça
Restaurativa, alguns obstáculos para o acesso à justiça e as contribuições da Justiça
Restaurativa no campo dos conflitos socioambientais.

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA
Nesta seção do Capítulo, será apresentada a Justiça Restaurativa, buscando fazer uma
abordagem conceitual, compreender os seus valores e princípios, marcos normativos
no país a respeito da matéria e, para finalizar, algumas práticas ou metodologias
restaurativas.
2.1 ORIGEM E A CRISE DO MODELO RETRIBUTIVO

Situando as práticas restaurativas na história, Kuhn (2018) alega que elas são
milenares e estão baseadas nas tradições de diversos povos no Oriente e no Ocidente,
assim como nos princípios restaurativos que teriam caracterizado os procedimentos
de justiça comunitária durante séculos, sobretudo nos povos indígenas e aborígenes,
que utilizavam instrumentos de transformação de conflitos que, hoje, chamamos de
“Justiça Restaurativa”.
Nesse mesmo sentido, Jaccoud (2005) complementa dizendo que essas comunidades
nativas e outras pré-estatais na Europa privilegiavam práticas focadas na manutenção
da coesão do grupo. Por esse motivo, os interesses coletivos superavam os interesses
individuais, a transgressão de uma norma causava reações direcionadas para o
restabelecimento do equilíbrio rompido e para a busca de uma solução ágil para o
problema. Embora as formas punitivas não tenham sido excluídas, as sociedades
comunais tinham a tendência de aplicar alguns mecanismos capazes de conter toda a
desestabilização do grupo social.
No entanto, o primeiro a utilizar a expressão como é referida hodiernamente foi
Albert Eglash, um psicólogo americano, em um texto publicado na década de 1970, cujo
título era “Beyond Restitution: Creative Restitution” (KUHN, 2018).
Mesmo não tendo sido o primeiro a utilizar o termo, um dos autores que mais
contribuiu como referência bibliográfica para a compreensão da Justiça Restaurativa foi
o professor Howard Zehr. Sua obra “Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a
justiça” (lançada em 1990) é paradigmática, pois, realçam Massa, Cruz e Gomes (2016),
propõe um novo olhar para o crime e, principalmente, para as pessoas nele envolvidas.
Ainda nessa seara penal, Zehr (2008) diz que o crime é uma violação nas relações entre
o infrator, a vítima e a comunidade, devendo-se identificar as necessidades e obrigações
decorrentes dessa violação e do trauma causado, para que haja uma restauração. As
pessoas devem ser encorajadas a dialogarem e a chegarem a um acordo, como sujeitos
centrais do processo.
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Em razão das dificuldades do modelo de justiça vigente (retributivo), a Justiça
Restaurativa passa a estruturar-se com mais firmeza e os estudos se intensificam. Mesmo
o modelo retributivo (tradicional) ainda continuando como o grande impulsionador da
justiça criminal (FROESTAD; SHEARING, 2005) – em que o Estado exerce seu poder de
violência e coerção –, ele vem sofrendo críticas por ser de alto custo, tanto financeiro
como humano, e ineficaz, pois é um fracasso na responsabilização dos infratores, bem
como na atenção às necessidades e interesses das vítimas (MORRIS, 2005). Por isso, Zehr
(2008) defende que a lente retributiva seja trocada por uma lente restaurativa.
Para ele, quando isso ocorre, a lente da justiça deixa de focar somente no ofensor,
direcionando-se também para a vítima que, de mero objeto de prova, passa a ser ouvida
e a ter seus interesses observados na construção do consenso. O ofensor também é visto
de forma nova pela lente restaurativa, não como quem deve sofrer o mal com o mal, mas
como quem pode assimilar os danos decorrentes da própria conduta e se responsabilizar
para reduzir o dano causado (ZEHR, 2008). Para melhor visualização e sistematização,
no Quadro 3, há uma síntese comparativa entre os dois modelos de justiça.
Quadro 3 - Modelos de Justiça
Lente Retributiva

Lente Restaurativa

A apuração da culpa é central

A solução do problema é central

Modo de batalha (adversarial)

O diálogo é a norma

Enfatiza as diferenças

Busca traços comuns

Os elementos‑chave são Estado e ofensor

Os elementos‑chave são vítima e ofensor

Falta informação às vítimas

As vítimas recebem informação

O Estado age em relação ao ofensor

O ofensor tem participação na solução

O Estado monopoliza a reação ao mal praticado

Vítima, ofensor e comunidade exercem papéis

Enfraquece laços entre ofensor e comunidade

Reforça integração entre ofensor e comunidade

Fonte: Adaptado de Zehr (2008, p.199-201).

2.2 ABORDAGEM CONCEITUAL: VALORES E PRINCÍPIOS

A Justiça Restaurativa, mesmo depois de anos de debate, não possui um conceito
totalmente fechado. Esse é muito fluido, pois vem sendo alterado, assim como suas
práticas, desde os primeiros estudos e experiências restaurativas (PALLAMOLLA, 2009).
Diante de sua grande diversidade de orientações, práticas e fins, o mais correto
é considerá-la como um “modelo eclodido” (JACCOUD, 2005) ou, nas palavras de Sica
(2007), uma prática em busca de uma teoria.
É uma expressão tão complexa que Zehr (2012), na sua obra “Justiça Restaurativa”,
acabou definindo-a usando como tática dizer o que ela não é. Exemplos: não tem
como objetivo principal a reconciliação (depende muito das partes), podendo ser um
subproduto; não é mediação; não é um programa ou projeto específico; não é um
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substituto para o processo penal; não é algo novo que tenha surgido nos Estados Unidos.
Na visão de Tonche (2015), pode ter sido uma estratégia para evitar qualquer novo
mal-entendido sobre a teoria defendida no livro anteriormente publicado (“Trocando
as lentes: justiça restaurativa para o nosso tempo”) e possíveis distorções.
A despeito disso, outros autores que trabalham com o tema no seu cotidiano teceram
considerações buscando construir um conceito para facilitar a compreensão. Jaccoud
(2005) define a Justiça Restaurativa como uma aproximação que privilegia toda a forma
de ação, seja individual ou coletiva, visando a corrigir as consequências experimentadas
por causa de uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes
associadas a um conflito. Essa conceituação proposta pelo estudioso considera como
balizas a participação das partes e os fins pretendidos (PALLAMOLLA, 2009).
Nesse mesmo diapasão, Marshall (1999) defende que seria um processo onde todas
as partes ligadas de alguma forma a uma ofensa discutem e resolvem coletivamente as
consequências e suas implicações no futuro.
Pensando agora a respeito dos pilares, enfoques ou princípios que são base para o
processo de Justiça Restaurativa, para Salmaso (2016), ela tem como objetivo principal
a mudança dos paradigmas de convívio entre as pessoas, buscando construir uma
sociedade em que cada indivíduo se sinta igualmente responsável pelas mudanças e
pela paz; isto é, trazendo uma ideia da corresponsabilidade e de um poder com o outro,
de maneira a deixar de lado esse poder sobre o outro. Assim, todos são chamados a
contribuir e é dado a eles poder.
Esse poder, porém, deve ser sempre pautado em princípios que remontem a
uma Cultura de Paz, pois visa à mudança dos paradigmas em todas as dimensões da
convivência (SALMASO, 2016), e aos direitos humanos, constantes na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e outros documentos internacionais (PALLAMOLLA, 2009).
Um dos seus pontos centrais é a ideia de que não é possível simplesmente excluir
qualquer pessoa quando surge um conflito, sendo necessário, no entanto, trabalhar as
responsabilidades coletivas e individuais para que a convivência comunitária melhore
(SALMASO, 2016). Logo, há um foco na responsabilização.
Outrossim, um elemento básico é a busca pela reparação. Como diz Zehr (2008), a
questão primordial numa situação de dano não deveria ser “O que devemos fazer ao
ofensor?”, mas sim “O que podemos fazer para corrigir a situação?”.
Salmaso (2016) pontua, ainda, que outra questão fundamental às práticas de Justiça
Restaurativa é a participação de todos aqueles direta ou indiretamente afetados pelo
conflito, tanto do ofensor, quanto da vítima, das famílias, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público. Isso é até mesmo um dos fatores que diferencia a Justiça Restaurativa
de métodos de solução de conflitos como a conciliação e a mediação.
Com relação aos seus valores, eles estão muito associados aos princípios ou pilares
da Justiça Restaurativa abordados acima. Pinto (2005) explicita alguns desses valores,
destacando-se: o primado do interesse dos envolvidos e da comunidade; responsabilidade
pela restauração numa dimensão social, compartilhada coletivamente e direcionada
para o futuro; uso crítico e alternativo do Direito; comprometimento com a inclusão e
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Justiça Social, gerando conexões e uma justiça mais democrática e participativa; respeito
à diferença e à tolerância; persuasão (PINTO, 2005).
Por fim, Pallamolla (2009) aborda vários outros valores (a maior parte em sintonia
com o autor anterior), os quais se destacam: a não dominação e o empoderamento.
Este expressa a ideia de que os participantes têm o “poder” de contar suas histórias à
sua maneira, com o objetivo de revelarem sua impressão quanto à injustiça sofrida e
como eles gostariam que fosse reparada. Portanto, trata-se de dar voz aos implicados
e compreender suas visões.
Aquela (não dominação) retoma a tese de que, como em qualquer momento de
interação social, a dominação tende a aparecer. Em virtude disso, a Justiça Restaurativa
deve estar estruturada de forma a minimizar as diferenças de poder existentes, tendo
um papel fundamental para o seu cumprimento os demais participantes do processo
restaurativo (PALLOMOLLA, 2009).
Diante dessa exposição, necessária seria uma definição que conseguisse abranger
todos esses aspectos da Justiça Restaurativa. Mesmo diante do risco de não obter sucesso
neste difícil papel, Azevedo (2016, p.141, grifo nosso) procedeu com a criação de um
conceito que levou em consideração grande parte dessas questões aqui explicadas e,
por isso, merece um realce:
A Justiça Restaurativa pode ser conceituada como a proposição metodológica
por intermédio da qual se busca, por adequadas intervenções técnicas, a
reparação moral e material do dano, por meio de comunicações efetivas
entre vítimas, ofensores e representantes da comunidade voltadas a
estimular: i) a adequada responsabilização por atos lesivos; ii) a assistência
material e moral de vítimas; iii) a inclusão de ofensores na comunidade;
iv) o empoderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o respeito mútuo
entre vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais em lides
penais; e viii) a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes
eventualmente preexistentes ao conflito.

Logo, verifica-se que a Justiça Restaurativa é um conceito aberto, formado por um
conjunto de princípios e em constante evolução. Destaca-se que essa preocupação de
apresentar um conceito, mesmo que mínimo, é essencial para que a Justiça Restaurativa
não se desvirtue. Muitas práticas são feitas com nome de Justiça Restaurativa, porém,
na realidade, não são.
2.3 JUSTIÇA RESTAURATIVA E O PAPEL DA RESOLUÇÃO N.º 225/2016 DO CNJ

No Brasil, a normativa que pode ser considerada um marco na sistematização da
Justiça Restaurativa no Sistema de Justiça nacional foi a Resolução n.º 225, de 31 de maio
de 2016, do CNJ, que dispõe sobre a “Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito
do Judiciário”. Ela não surge apenas como um método de solução de conflitos, mas traz
uma verdadeira revolução social, conforme as palavras de Salmaso (2016).
Isso não quer dizer que, antes, não existissem abordagens a seu respeito feitas
no país. As experiências em Justiça Restaurativa, institucionalmente, iniciaram com a
elaboração, em 2004, do Projeto “Implementando Práticas Restaurativas no Sistema de
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Justiça Brasileiro”, pelo Ministério da Justiça. Esses avanços das experiências iniciais foram
possíveis devido às leis existentes, como a Lei n.º 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e
Criminais), às referências legais internacionais em alguns países e, principalmente, à
Resolução n.º 12/2002, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que acabou
conceituando-a (PENIDO; MUMME; ROCHA, 2016).
Aos poucos, a Justiça Restaurativa espalhou‑se e se enraizou pelo país, com várias
experiências exitosas nos mais diversos Estados da Federação. Logo depois, sensível
à filosofia restaurativa e ao grande avanço observado nos projetos em execução pelo
país, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, na época,
presidente do CNJ, estabeleceu a Justiça Restaurativa como diretriz estratégica de sua
gestão (SALMOSO, 2016). Com o passar do tempo, a necessidade de diplomas normativos
mais atuais foi aumentando, sendo formulada a Resolução n.º 225/2016.
Na visão de Penido, Mumme e Rocha (2016), criar uma nova Resolução foi uma
corajosa e sensível iniciativa, mostrando-se atenta à ineficácia do sistema punitivo, que
não se apresenta como uma estratégia eficiente na forma de lidar com a violência. Pelo
contrário, é um sistema caro, custoso, que não acolhe a vítima em suas necessidades,
não propicia uma reparação efetiva do dano sofrido, reforça a fragilidade dos envolvidos
e acaba por agravar a violência.
Desde o início, o ato normativo do CNJ já explicita, na sua redação, a preocupação
com o acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Lembra-se que tal
direito ultrapassa a vertente formal de ingresso perante os órgãos judiciários, implicando
também no acesso a soluções efetivas de conflitos por meio de uma ordem jurídica justa
com meios mais adequados a alcançar a pacificação de disputa (BRASIL, 2016).
Entre as suas várias contribuições, uma deve ser sublinhada: o conceito e as
complementações teóricas trazidas no Capítulo I da Resolução, que engloba os artigos
1º e 2º. Por mais que não haja uma definição fechada para alguns estudiosos, o CNJ
procurou conciliar as várias discussões existentes e, no texto normativo, afirma que a
Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas
e atividades particulares, que objetiva a conscientização sobre os fatores relacionais,
institucionais e sociais causadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos
que geram dano, seja concreto ou abstrato, são tratados seguindo alguns princípios ou
estruturas, segundo o artigo 1º da normativa em comento (BRASIL, 2016).
Esse dispositivo reafirma a tese de que sua prática deve resgatar o valor “justiça”,
abarcando três dimensões do conflito, quais sejam, a relacional, institucional e social.
Sob esse prisma, em Penido e Mumme (2014) encontra-se que a Justiça Restaurativa
não se restringe a uma técnica de resolução ou tratamento de conflitos, mas a ações
coordenadas que preveem metodologias de transformação de conflitos, auxiliando na
mudança e superação de limites institucionais, das relações por meio do encontro e
almejando uma responsabilização coletiva e mudanças culturais.
Ainda no artigo 1º, § 1º, incisos I a V, são explicadas algumas expressões muito utilizadas
na Justiça Restaurativa, como práticas restaurativas, procedimentos restaurativos e
enfoque restaurativo. Quanto ao último, por exemplo, retrata os elementos para uma
abordagem com esse caráter: participação dos envolvidos, das famílias (quando for o
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caso) e das comunidades; atenção às necessidades da vítima e do ofensor; reparação
dos danos sofridos; compartilhamento de responsabilidades e obrigações (BRASIL, 2016).
No seu artigo 2º, a norma traz alguns princípios para nortear a Justiça Restaurativa,
como a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos,
a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento,
a consensualidade e a corresponsabilidade. Quando ao último, este faz com que todos
aumentem a capacidade de consciência sobre o ocorrido e se responsabilizem com
aquilo que devem se responsabilizar, conforme seu grau de envolvimento (PENIDO;
MUMME; ROCHA, 2016).
2.4 PRÁTICAS OU METODOLOGIAS RESTAURATIVAS

A Justiça Restaurativa, de acordo com Flores e Brancher (2016), materializa-se
mediante um conjunto de práticas voltadas aos conflitos e problemas. Mesmo tendo
sua trajetória muito vinculada à ideia de crime, suas aplicações não se esgotam no
campo das infrações penais. Sua filosofia e suas práticas podem ser aplicadas nos
mais diversos ambientes, como o familiar e o escolar.
Quanto a este último, em vários estados, os processos restaurativos são desenvolvidos
para casos como brigas e lesões corporais entre discentes, ofensas entre alunos e
docentes e danos ao patrimônio da escola, de forma a evitar que o conflito seja levado
ao Sistema de Justiça formal (SALMASO, 2016).
Kuhn (2018), igualmente, traz uma experiência realizada no município de Caxias do
Sul (Rio Grande do Sul), em que os métodos restaurativos foram implementados, em
parceria com o governo municipal e a Universidade de Caxias do Sul, nos mais diversos
âmbitos: escolas, repartições públicas, guarda municipal, e no Judiciário, com destaque
para sua aplicação na fase pós-processual junto à Vara de Execuções.
Conforme Bacellar e Santos (2016), as metodologias podem ser aplicadas tanto em
conflitos dentro do Poder Judiciário quanto fora dele. Quanto a estes, há o exemplo nas
escolas. Quanto àqueles, mostra-se adequada, como demonstra o artigo 7º da Resolução
n.º 225 do CNJ, tanto na fase pré‑processual quanto no curso do processo ou mesmo
na fase de execução.
Várias foram as técnicas desenvolvidas, ressaltando-se o processo vítima-ofensor
(PVO), a conferência familiar e o círculo restaurativo (SALMOSO, 2016). Mesmo tendo
diferenças entre si, em geral, o processo restaurativo ocorre por meio de encontros
mediados por um facilitador capacitado para isso, que auxilia os envolvidos na descoberta
de suas necessidades originadas do conflito (PALLAMOLLA, 2009)
Segundo Pallamolla (2009), o PVO tem como objetivo inicial possibilitar que estes
implicados se encontrem num ambiente seguro, estruturado e capaz de facilitar o
diálogo. Antes de encontrarem-se, vítima e ofensor passam por conferências separadas
com um mediador treinado que esclarece e avalia se ambos se encontram prontos para
o processo. Com o prosseguimento, há um encontro entre eles, no qual o mediador
informa ao ofensor os danos sofridos pela vítima em razão do conflito, de modo que o
primeiro tem, então, a possibilidade de assumir sua responsabilidade no evento. Após
a troca de experiências, eles acordam uma forma de reparar a vítima.
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No que concerne à conferência, sua estrutura procedimental é muito parecida com
a anterior, tendo como foco os casos que envolvem jovens. Da mesma forma, podem
participar familiares e pessoas que dão apoio (amigos, professores etc), além da vítima
e do infrator (PALLAMOLLA, 2009).
Dentro desse contexto, Bacellar e Santos (2016) afirmam que uma das técnicas
restaurativas mais utilizadas, inclusive no Brasil, é a de Círculos de Construção de Paz
ou Círculos Restaurativos.
Nesses, são oferecidos aos envolvidos no conflito uma oportunidade de diálogo e
compreensão recíproca, coordenada pelo facilitador, cujo papel não é de destaque,
dado que conduz de maneira sutil o encontro, visando à criação de uma empatia entre
as partes (BACELLAR; SANTOS, 2016).
O encontro pode contar com a presença do ofensor e vítima, além de pessoas da
comunidade atingida e daqueles que, representantes ou não de entidades ou órgãos da
Rede de Garantia de Direitos, possam garantir suporte à reparação dos danos e novos
caminhos (SALMASO, 2016).
As partes presentes, então, podem chegar a um acordo quanto à resolução do conflito
(civil ou penal), sendo imprescindível a fixação de uma ação concreta para reparar o
dano, que pode ser uma medida de indenização, socioeducativa ou de pena. Depois,
pode ocorrer um Pós‑Círculo realizado para se averiguar o cumprimento do acordo
pactuado (BACELLAR; SANTOS, 2016).
Contudo, Bacellar e Santos (2016) acrescentam ainda que esse encontro entre a
vítima e o ofensor não é imediato. Há ainda uma preparação por meio dos Pré‑Círculos,
momento em que as partes primárias e secundárias são recebidas em sessões
individuais, com o objetivo de serem ouvidas, dando-lhes a oportunidade de expressar
seus sentimentos e necessidades.
Após o devido preparo e aceitação de todas as partes envolvidas, afinal, a
voluntariedade é essencial, é realizado o Círculo Restaurativo, e, posteriormente, o
Pós‑Círculo Restaurativo.

3. JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO
ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS?
A partir das bases teóricas anteriormente delineadas concernentes à Justiça
Restaurativa, é importante verificar a potencialidade de tal modelo e suas respectivas
práticas para o tratamento adequado dos conflitos socioambientais.
3.1 O TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

De início, optou-se pela terminologia “tratamento”, em vez de “resolução” ou
“enfrentamento”, por razões teóricas. Em consonância com Little (2001), entende-se que
resolução de conflitos é uma tarefa difícil devido à complexidade das divergências. Para
resolver um conflito de forma permanente, as causas que deram origem a ele deveriam
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ser eliminadas e as divergências entre as partes solucionadas. Além do mais, os impactos
no mundo natural precisariam ser cessados para que a solução fosse tanto social quanto
ambiental. Como o autor reconhece, apesar disso ser possível de se conseguir, poucas
vezes ocorre na prática.
Já o termo “enfrentamento”, por si só, carrega consigo um caráter bélico e de “guerra”,
o que, como é possível depreender da literatura disposta na seção anterior acerca da
temática, não possui uma coerência com a filosofia, a prática e o modelo de Justiça
Restaurativa.
Mazzei e Chagas (2018) complementam dizendo que o Direito não deve almejar a
ausência ou o fim dos conflitos, mas sim tratá-los, para deles obter o máximo de positivo
para as relações sociais. Portanto, é mais realista falar em tratamento dos conflitos
socioambientais. O próprio CNJ, na Resolução n.º 125/2010, utiliza o termo, ao dispor
que a norma institui “Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos
de Interesses” (BRASIL, 2010, grifo nosso).
A princípio, pode parecer um detalhe sem muita significância, mas a preocupação
com a linguagem e a comunicação não violenta é essencial diante das temáticas dos
conflitos e da Justiça Restaurativa.
Para a alteração de um paradigma, sob a visão de Kuhn (2018), é preciso modificar
as ferramentas com as quais trabalhamos. Uma transformação primordial é o diálogo
e, consequentemente, o vocabulário. Conforme a autora, isso é necessário para que
haja uma mudança efetiva no quadro de opressão gerado pelos atuais mecanismos
de justiça, pois um vocabulário restaurativo não pode ser segregador ou estratificante.
3.2 A POTENCIALIDADE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO TRATAMENTO ADEQUADO DOS
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

A verificação da potencialidade da Justiça Restaurativa como uma alternativa para
o tratamento dos conflitos socioambientais, inicialmente, partirá da análise do possível
cumprimento inicial de dois pressupostos principais: a garantia do acesso à justiça, bem
como o restabelecimento das relações sociais e pacificação social com a sua utilização.
Essa opção adotou como fundamento o conteúdo da própria Resolução n.º 225/2016
do CNJ, que, para a sua criação, considerou como importante o direito ao acesso à
justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, não só na sua vertente formal perante
os órgãos judiciários, como também no acesso a soluções efetivas de conflitos. Isso
é possível por meio de uma ordem jurídica justa, que compreende o uso de meios
consensuais, voluntários e mais adequados para proporcionar uma pacificação de disputa
(BRASIL, 2016).
Anteriormente, entretanto, será feita uma exposição acerca da possibilidade teórica
da utilização da Justiça Restaurativa no âmbito socioambiental, considerando os aspectos
doutrinários já delineados previamente.

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

209

3.2.1 A Justiça Restaurativa na seara socioambiental

Como ponto de partida, é fundamental compreender a possibilidade teórica da
aplicação da Justiça Restaurativa nos casos que envolvem impactos ao meio ambiente.
Como discutido anteriormente, as práticas restaurativas já são utilizadas em conflitos nas
mais diversas áreas. Segundo Santos (2016), no Brasil, porém, as práticas restaurativas
na esfera (socio)ambiental são ainda muito recentes.
Isso ocorre, entre outros fatores, pela maior complexibilidade e profundidade das
divergências. Tratar as divergências que deram origem à crise, de forma pacífica ou
consensual, é uma tarefa que requer o uso e a aceitação de novos conceitos e teorias
(THEODORO, 2005). As experiências de autocomposição que têm desafiado mais essa
realidade são a conciliação e a mediação (SANTOS, 2016).
Quando se aborda no ambiente cível, a questão é um pouco mais pacificada, pois
o próprio Código de Processo Civil de 2015 dispõe, no seu artigo 3º, § 3º, que a solução
consensual dos conflitos deverá ser estimulada por todos. Já sob a perspectiva penal,
há algumas controvérsias.
Mesmo diante disso, considera-se como possível a aplicação de mecanismos
restaurativos no tratamento de conflitos que envolvam a prática de delitos tipificados
na Lei n.º 9.605/98, por exemplo, pois essa norma contém dispositivos que favorecem
soluções consensuadas ou negociadas, mediante a reparação dos danos socioambientais
originados da conduta antijurídica (LIMA; HONORATO, 2016).
O fato do meio ambiente ser um direito difuso e, por isso, possuir algumas
prerrogativas, quais sejam, ser inalienável, impenhorável, imprescritível, indivisível e
indisponível (pertencente à coletividade), pode gerar uma conclusão de que isso impede
a utilização dos meios alternativos de tratamento de conflitos (OCAMPOS, 2016).
No entanto, aprofundando a discussão, é possível constatar que a doutrina mais
indicada sobre o tema defende a mitigação da indisponibilidade do bem coletivo diante
de alguns casos práticos, pois, nessas situações, não se abre mão do direito, mas buscase atender os interesses de maneira mais adequada (OCAMPOS, 2016).
Assim sendo, para Milaré (2015), apesar dos crimes contra o meio ambiente
apresentarem, em geral, a capacidade de acarretar graves consequências para o
equilíbrio ecológico, em determinadas situações, despontam condutas consideradas
de menor potencial ofensivo, que pedem uma solução mais rápida e simples, o que é
típico da consensualidade.
Com efeito, prossegue Ocampos (2016), é primordial para uma ordem jurídica
acessível e efetiva a existência de meios alternativos para tratamento de conflitos
socioambientais, ainda que se refira a um bem ambiental, pois, atualmente, permite-se
a mitigação da indisponibilidade que o caracteriza. Negar a possibilidade de utilização de
meios alternativos é o mesmo que negar, a título de exemplo, a viabilização de Termos
de Ajustamento de Condutas (TACs), realizados com tanta frequência.
Portanto, mediante o exposto, a Justiça Restaurativa pode ser utilizada, teoricamente,
na área aqui em estudo. Por mais que não seja somente um método para solução de
conflitos, sua preocupação já se diferencia da atuação do Poder Judiciário nos litígios, que
somente possui como foco a decisão sobre a demanda. Como já explorado anteriormente,
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ela busca uma aproximação entre as partes, uma continuação de relações mesmo após
o conflito em tela e a pacificação social como um fim a ser perseguido (OCAMPOS, 2016),
o que acaba por distingui-la do sistema tradicional.
Isso não significa que, em todas as situações, a Justiça Restaurativa seja aplicável.
Vai depender das características do conflito em questão e dos atores; afinal, as práticas
restaurativas dependem dos interesses dos envolvidos e da sua aceitação também. Como
esclarece Santos (2016), pode ser muito bem utilizada quando atendidas as condições
básicas para a realização de procedimento restaurativo: a voluntariedade de participação
do receptor do fato, do autor e de membros da comunidade atingida; e que o autor
tenha assumido sua responsabilidade na autoria do fato.
Quando esse receptor do fato não é um grupo ou indivíduo específico, pode até
mesmo ser substituído pela própria coletividade, representada pela comunidade ou
determinados órgãos ou entidades (SANTOS, 2016), como o Ministério Público, que atua
na defesa dos direitos difusos.
Uma das grandes críticas que a Justiça Restaurativa sofre, no que diz respeito à
atuação ambiental, é a suposta ausência de um sujeito legitimado para expressar um
consentimento quanto aos interesses de uma coletividade. No entanto, autores como
Ocampos (2016) defendem que o Parquet pode cumprir este papel de representação
da coletividade em processos restaurativos.
Com isso, pode-se concluir que a falta de um receptor direto do fato não impede
o procedimento restaurativo, na medida em que o dano possa ser analisado à luz do
interesse de uma coletividade, buscando sempre a responsabilização do autor do fato
e a reparação do dano (SANTOS, 2016).
Ademais, isso não quer dizer que, quando grupos específicos sofrem diretamente
os impactos negativos do fato (como as comunidades tradicionais de pesca artesanal),
essas também não possam compor a prática restaurativa.
3.2.2 Justiça Restaurativa sob o ângulo do acesso à justiça e do restabelecimento de
relações

A Justiça Restaurativa destaca-se, diante das suas características, como um instrumento
que auxilia não só no tratamento dos conflitos socioambientais, mas também na sua
transformação e, até mesmo, na reconciliação das partes, como assevera Jaccoud (2005).
Isso se dá, entre outros motivos, por ela estimular um sentimento de participação e de
responsabilidade necessário para o tratamento de conflitos. As comunidades sentem
que são ouvidas sobre como as coisas são conduzidas e que são parte do resultado
(SANTOS, 2016).
Por meio do diálogo, um dos seus grandes atributos, a Justiça Restaurativa permite a
inclusão de um maior número de vozes na construção da resposta ao conflito, debatendo
o efeito e o alcance dos remédios restaurativos (KUHN, 2018).
Nas questões socioambientais, isso é ainda mais importante, especialmente em
virtude das particularidades dessa área, onde se constata a necessidade de serem
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ouvidas, desde a origem, todas as partes envolvidas, em igualdade de condições (DUARTE,
2002).
No caso dos conflitos socioambientais, há uma multiplicidade de percepções do uso e
gestão dos recursos naturais, em que as populações vulneráveis social e ambientalmente
são atingidas diretamente em razão de ocorrer, na prática, uma prevalência dos interesses
dos mais diversos grupos econômicos sobre aqueles destas comunidades. Assim, as
desigualdades sociais e o processo econômico vigente interferem sobremaneira.
Ao considerar as diversas perspectivas dos interesses e incentivar a participação social,
a filosofia da Justiça Restaurativa auxilia no tratamento e na minimização desses conflitos,
estimulando novos aprendizados e, mais do que isso, promovendo uma abordagem em
sintonia com a elaboração de um novo paradigma de justiça que modifique a forma de
pensar e agir em relação ao conflito (BACELLAR; SANTOS, 2016).
Quando um Círculo Restaurativo se encerra, por exemplo, é possível criar um caminho
satisfatório não-violento que estará levando em conta a realidade do outro e com um
grande potencial de permitir a reconstrução de relações.
Diferentemente do que possa parecer, intervenções com fundamento na Justiça
Restaurativa pressupõem muito mais do que a mera aplicação de um conjunto de
procedimentos metodológicos nas situações conflitivas com o objetivo de produzir
acordos e entendimentos entre os atores envolvidos. Logo, não se trata apenas de
uma conciliação de interesses contrários ou uma mediação de conflitos (SILVA NETO;
SANTOS, 2018).
Segundo Silva Neto e Santos (2018), o que o modelo restaurativo traz enquanto
inovação social e prática para o tratamento de conflitos é uma concepção de justiça que
inclui um forte senso de justiça social, bem como uma preocupação particular com as
vítimas ou os receptores, sem deixar de examinar as necessidades de outros agentes
implicados direta e indiretamente numa situação específica de conflito, incluindo os
ofensores/autores de ações danosas.
Ademais, a Justiça Restaurativa pode contribuir na própria prevenção de novos
conflitos envolvendo comunidades vulneráveis, como da pesca artesanal, a coletividade
e outras atividades. A partir de Santos (2016), pode-se afirmar que práticas restaurativas
poderiam auxiliar na identificação das reais necessidades dos impactados e na
aproximação de gestores públicos e lideranças comunitárias, minimizando outros
conflitos por meio de ações preventivas, bem como as consequências e exacerbação
dos efeitos dos já existentes.
Para isso, em Círculos Restaurativos, procedimento que se destaca por conseguir
abarcar a comunidade e demais interessados na discussão, visando à reparação e à
proteção do meio ambiente, compromissos podem ser pactuados (não só unilaterais)
a fim de trazer melhorias para o cotidiano da população.
Proporciona-se um verdadeiro canal de articulação entre os atores envolvidos, em que
a sociedade civil e os gestores públicos possam enfrentar os problemas socioambientais
e de políticas públicas, ultrapassando uma cidadania exercida de direito para uma
cidadania exercida de fato (SANTOS, 2016).
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Quando o Poder Público está junto da comunidade com práticas construtivas e
restaurativas, um passo já é dado para a construção de uma política pública democrática
e que considere as verdadeiras necessidades das comunidades.
Atualmente, mais do que resolver problemas postos, os conflitos precisam ser
prevenidos e os seus impactos necessitam de uma reparação efetiva. Quando se
observam alguns dos seus procedimentos, como na técnica do Círculo Restaurativo,
isso fica claro, pois, desde logo, é imprescindível a fixação de uma ação concreta para
reparar o dano (BACELLAR; SANTOS, 2016).
Nesses Círculos, o papel da sociedade civil organizada – na forma de associações,
por exemplo – seria fundamental para auxiliar as comunidades na qualificação das
informações e na construção de um consenso, a fim de obter uma reparação adequada.
Partindo agora para uma abordagem sob a perspectiva dos direitos envolvidos nos
conflitos socioambientais, como muitos desses conflitos acarretam possíveis violações às
normas estabelecidas, a princípio, o modelo de Justiça tradicional poderia ser suscitado
para reivindicar direitos e reparações cabíveis. Entretanto, esse apresenta algumas
dificuldades para garantia de um acesso à justiça e, consequentemente, de restauração
de laços.
A respeito do acesso à justiça, é importante retomar os ensinamentos de Mauro
Cappelletti, Bryant Garth, Boaventura de Sousa Santos e, no caso do Brasil, Herman
Benjamin.
Em sua obra célebre, “Acesso à Justiça”, Cappelletti e Garth (1988) afirmam que os
juristas necessitam cada vez mais reconhecer que as técnicas processuais possuem
funções sociais; que as Cortes não são as únicas formas para soluções de conflitos e
que qualquer regulamentação processual, até mesmo a criação ou fortalecimento de
alternativas ao Sistema Judiciário formal, tem um efeito essencial sobre a forma como
opera a lei substantiva.
No que se refere aos obstáculos encontrados na garantia do acesso à justiça, os dois
autores supracitados suscitam vários. De forma exemplificativa, eles citam as custas
processuais, afinal, há uma grande parcela da população que não possui condições
financeiras para assumi-las. As causas com valores pequenos são as mais prejudicadas,
pois o montante dos custos pode ultrapassar o valor da controvérsia. Ainda, na seara
dos custos, a demora processual aumenta os valores gastos, forçando os indivíduos mais
fracos economicamente a abandonarem as causas ou aceitarem acordos desfavoráveis
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988).
No caso de Benjamin (1995), ele defende que uma ordem jurídica deve ser inimiga
dos desequilíbrios e destituída de presunção de igualdade. Ela deve contemplar até
mesmo o acesso a mecanismos alternativos. Portanto, o autor afirma que acesso à
justiça significa acesso ao poder.
Nesse sentido, Benjamin (1995) aponta dois principais fatores como impeditivos
do acesso à justiça aos titulares de interesses e direitos socioambientais: barreiras
objetivas (práticas ou econômicas) e barreiras subjetivas (psicológicas ou culturais,
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inerentes à posição de inferioridade do sujeito tutelado diante do poderoso fornecedor
ou degradador).
Para o referido ministro, dois são os métodos básicos de facilitação do acesso à
justiça: o interno, que objetiva remover impedimentos processuais a uma prestação
jurisdicional eficiente na área ambiental, e o externo, que propõe resolver a problemática
por meio de mecanismos alternativos ou complementares ao processo judicial tradicional
(BENJAMIN, 1995).
Já Boaventura de Sousa Santos propõe a reflexão do acesso à justiça sob outro
panorama. Além das questões econômicas que impedem um acesso à justiça, o autor
coloca como mais significativos os fatores sociais e culturais, pois, quanto mais baixo
o estrato social, maior é a distância do cidadão em relação aos seus direitos (SANTOS,
2007).
Para ele, deve haver a construção e fortalecimento de uma justiça democrática
de proximidade, objetivando sempre um acesso efetivo ao Sistema de Justiça. Isso só
será possível com uma reestruturação desse Sistema, procurando adequá-lo às novas
realidades socioeconômicas e demográficas do território (SANTOS, 2007).
O acesso aos direitos e à justiça não se resume a um programa de reformas, e
sim a um método de pensamento e alterações na concepção, inserindo perspectivas
democráticas e participativas (SANTOS, 2007).
A Justiça Restaurativa se coloca como uma alternativa capaz de romper com esses
obstáculos. Por meio dela, pelo fato de haver uma corresponsabilidade das partes na
construção da solução, é possível um comprometimento maior na execução; afinal, não
foi uma medida decorrente de imposição vertical (de cima para baixo). Conflitos que, por
exemplo, poderiam perdurar por anos em razão da demora da prestação jurisdicional,
podem ser tratados de forma mais rápida, eficaz e com menos consequências econômicas,
sociais e ambientais.
No que tange aos custos, a Justiça Restaurativa, além de ser um método aplicado
nos conflitos judicializados, pode ser aplicada ainda nos conflitos desjudicializados
(BACELLAR; SANTOS, 2016). Com a adoção de instrumentos pré‑processuais e preventivos,
o tratamento pode ser mais adequado e mais econômico, pois a máquina do Poder
Judiciário será mais eficiente e as partes terão, assim, menos gastos.
Além disso, favorece a superação das barreiras subjetivas – psicológicas ou culturais
– colocadas por Benjamin (1995). Afinal, na seara socioambiental, é comum grandes
atividades gerarem conflitos com grupos vulneráveis e tradicionais, como, por exemplo,
os pescadores artesanais.
Nesses casos, tais grupos tornam-se vítimas de um sistema excludente e de pressão
econômica, o que reafirma a ideia de que a garantia do acesso à justiça para todos
perpassa pela melhoria das condições de acesso à justiça dos mais vulneráveis. A
Justiça Restaurativa permite, por meio de suas práticas, uma mudança de pensamento,
ocasionando uma epifania do invisível e uma linguagem emancipatória.
É possível que haja um empoderamento comunitário, nas palavras de Salmaso (2016),
o que, no caso em tela, retiraria a comunidade da posição de expectadora passiva do
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tratamento dos conflitos e colocaria como corresponsável direta e ativa, em comunhão
com o Poder Judiciário (para as situações necessárias) e com a Rede de Garantia de
Direitos nas reflexões acerca dos problemas e dos impactos socioambientais resultantes.
A participação da coletividade, sobretudo nas situações de interesses antagônicos, é
ainda mais significante, em virtude do seu interesse direto na questão socioambiental.
Afinal, o meio ambiente é direito difuso e, com a sua degradação, impactos negativos
influenciarão na qualidade de vida da população.
Assim, conforme defendem Bacellar e Santos (2016), a Justiça Restaurativa vem ao
encontro da necessidade de promover acesso à ordem jurídica justa com centralidade na
melhor qualidade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, estimulando e almejando
a construção da paz e o restabelecimento de relações. No caso do meio ambiente, pensar
em alternativas para que isso ocorra é essencial.
Duarte (2002), por exemplo, já propôs a criação de um espaço negocial denominado
“instância ambiental prévia”. Nesse local, questões ambientais surgidas na sociedade
seriam colocadas, antecipadamente, para estudo, discussão e decisão consensuada.
Essa instância teria a presença do órgão técnico ambiental competente para a matéria
em discussão, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Organização da Sociedade
Civil (OSC) envolvida com a temática, do setor econômico respectivo e do grupo social
afetado com a questão ambiental tratada.
Como as atividades que conflitam são muito características dos espaços territoriais
e consideram a realidade socioeconômica, comumente haverá uma sobreposição do
uso dos recursos naturais. Por isso, métodos que tenham uma potencialidade maior
na construção de paz, como as metodologias restaurativas, mostram-se primordiais,
até para que futuros conflitos sejam mediados de forma mais rápida e com poucos
traumas sociais.
Além disso, no caso dos conflitos socioambientais, por fortalecer o Estado de Direito e
garantir o acesso à justiça às pessoas envolvidas em conflitos, principalmente àquelas que
se encontram em situação de vulnerabilidade (IPEA, 2019)196, a Justiça Restaurativa tem
enorme potencial de contribuir também na promoção do desenvolvimento sustentável,
atualmente objeto de tantos debates e ações de caráter global.

4. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, constata-se que a matéria dos conflitos socioambientais é
das mais complexas, pois esses ocorrem nas mais diversas áreas geográficas, envolvendo
A temática do acesso à justiça relacionada à matéria socioambiental está presente nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), mais especificamente o de número 16, que visa a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis”. À vista disso, há a meta 16.3, na qual afirma-se que se deve “promover o Estado de
Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos” (IPEA, 2019, p.35). No
Brasil, houve uma adaptação dessa meta focando na tese de fortalecer o Estado de Direito e garantir o acesso à justiça
às pessoas envolvidas em conflitos, principalmente àquelas que estão em situação de vulnerabilidade (IPEA, 2019).
196
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várias atividades e atores sociais, assim como interesses distintos que necessitam ser
conciliados. Em algumas áreas isso é ainda mais intenso, como na Zona Costeira, um
espaço que, devido a sua localização privilegiada e à riqueza dos seus bens naturais
e ecossistemas, há uma multiplicidade de percepções quanto ao seu uso e gestão
ambiental.
Retomando a problemática que originou a pesquisa e o objetivo geral deste estudo,
verificou-se que, a partir dos seus valores, características, práticas e filosofia, a Justiça
Restaurativa tem um alto potencial, mesmo que teórico, para um tratamento adequado
dos conflitos socioambientais.
Nesse sentido, a Justiça Restaurativa mostra-se como uma possibilidade mais efetiva
para restaurar as relações entre os atores envolvidos nos conflitos, permitindo que as
partes reconheçam umas às outras, mesmo que seus interesses sejam, a princípio,
distintos. Ao final, por meio da concretização de seus valores, os resultados não serão
vistos como a supremacia de um grupo sobre o outro, muito menos de vitória ou derrota,
mas sim como oportunidade em que todos ganham.
Ademais, o fato da Justiça Restaurativa reconhecer as vulnerabilidades socioambientais
das comunidades (como no caso dos povos tradicionais da pesca artesanal) e envolvêlas de forma mais ativa na proposição de alternativas, acaba por construir um caminho
importante na concretização do acesso à justiça, sendo esse fundamental para tratamento
adequado dos conflitos socioambientais, restabelecimento de vínculos e a prática da
sustentabilidade.
O modelo tradicional de “resolução” de conflitos gera muito mais um embate entre as
partes, em que os atores medem suas forças, enfrentam-se e proclamam a vitória, do que
uma alternativa efetiva para a escuta e mediação (no sentido amplo) dos antagonismos.
Nesta modalidade, dificilmente o choque entre as atividades econômicas de alto poder
com os interesses da coletividade e das comunidades vulneráveis trará frutos para
estas e para o meio ambiente; afinal, não será uma solução construída e sim imposta.
Naturalmente, os interesses da coletividade e do meio ambiente serão colocados em
segundo plano.
Ao buscar compreender os conflitos socioambientais, seus atores e identificá-los
nos casos concretos, bem como entender a Justiça Restaurativa, serão necessárias
interações com as mais diversas disciplinas e áreas de conhecimento, tais como a
Sociologia, Antropologia, Geografia, Engenharias, Gestão de Políticas Públicas, Direito,
entre outras. Isso demonstra uma temática que é, no seu âmago, interdisciplinar. Diante
disso, alternativas não podem ser pensadas somente sob a perspectiva de uma área
do conhecimento.
Além disso, é importante registrar algumas dificuldades que o presente trabalho
enfrentou na obtenção dos resultados. A principal delas foi a falta de trabalhos
acadêmicos que trouxessem exemplos de casos, no Brasil, em que foram aplicadas as
práticas restaurativas ou a Justiça Restaurativa na área socioambiental. Com a existência
de tais modelos, seria possível traçar paralelos e avaliar o potencial aqui compreendido,
englobando os aspectos positivos e negativos a partir de outras experiências.
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Tais dados poderiam subsidiar a elaboração e a implementação de políticas públicas e
o incentivo na adoção de projetos pilotos com núcleos de Justiça Restaurativa destinados
para os conflitos socioambientais. Essa preocupação pela criação de ambientes
institucionais para a discussão de questões socioambientais já é trazida por vários
autores, sendo que a partir de outras perspectivas.
No caso da Justiça Restaurativa, objeto do presente Capítulo, núcleos específicos
poderiam auxiliar na capacitação das comunidades para exercitarem as práticas
restaurativas e a afirmação de seus valores nos conflitos que se colocam no seu cotidiano,
auxiliando na efetivação de uma cultura de paz até mesmo fora do Poder Judiciário;
pois, como explicado nas seções anteriores, a metodologia restaurativa não se resume
à área judicial e criminal.
Por fim, ressalta- se que este trabalho se mostrou como um passo introdutório ou
inicial na abordagem do tema. Desse modo, estudos posteriores certamente demandarão
maiores aprofundamentos e problematizações. Tais pesquisas serão fundamentais para
que seja possível concretizar uma verdadeira Justiça Restaurativa Socioambiental não
só no interior dos órgãos judiciários, mas, principalmente, no seio da sociedade.
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CAPÍ T UL O 12
A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO SISTÊMICO E UMA NOVA
ABORDAGEM RESTAURATIVA PARA AS SITUAÇÕES DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS
Marise Costa de Souza Duarte
Fábio Wellington Ataíde Alves

1. INTRODUÇÃO
Há mais de cem anos, Einstein, um dos maiores pensadores e cientistas do nosso
tempo, proferiu a celebrada lição: “Não podemos resolver os nossos problemas com a
mesma mentalidade de quando os criamos.” Ainda que essa afirmação tenha sido dita
no contexto em que Einstein ganhava o Prêmio Nobel da Física em 1921 por criar uma
teoria para explicar o efeito fotoelétrico da luz, percebe-se que a célebre frase vem
inspirando reflexões em diversas áreas do conhecimento.
Conosco não tem sido diferente. Inspirados por aquela lição e unindo-a a outras
reflexões e percepções que nos parecem pertinentes, propomo-nos aqui a ampliar o
campo de visão sobre o tema dos conflitos socioambientais, pelo viés do seu tratamento
adequado, trazendo a lente do pensamento sistêmico e novas compreensões teóricas
e práticas que dele derivam; ainda que estejamos conscientes que o façamos de modo
bastante introdutório.
Estando no campo do conhecimento científico (que nos traz formas de compreender
o mundo, explicar os fenômenos e buscar caminhos de soluções para os problemas
encontrados), parece-nos que essa ampliação é mais do que necessária, e especialmente
urgente, principalmente quando se coloca no momento histórico atual, onde a Pandemia
nos gera – e até mesmo impõe - reflexões essenciais para seguirmos adiante como
indivíduos, grupos e sociedade.
Nesse contexto, vale lembrar que o biopoder como modelo de gestão da vida
perdeu sentido na contemporaneidade e o impacto disso dá lugar à psicotecnologia
do psicopoder. As políticas públicas muitas vezes assentadas numa lógica de exclusão
e dominação sugerem uma diminuição com a preservação da vida em todos os seus
sentidos. Ações de desarmamento ou campanhas de vacinação tornam-se assuntos
problemáticos. De outro lado, nos termos postos por Han (s.d, p. 46), a estatística tornase uma big data197, que do inconsciente manipula a humanidade ao ponto de alterar os
padrões de consumo e suas relações essenciais com a Natureza.
Podemos dizer que a big data designa um estágio tecnológico da sociedade global em que a coleta de dados se
dissemina de forma gigantesca por todas as esferas, interferindo nos processos políticos decisórios.
197
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Nesse caminho, destacamos nossa compreensão essencial de que urge ultrapassar
a visão analítica, estreita, mecanicista e fragmentada que marcou o mundo (em especial,
o Ocidente) a partir dos séculos XVI e XVII com o pensamento trazido por Francis Bacon,
René Descartes e Isaac Newton (no contexto da Revolução Científica e da Modernidade)198,
em direção a uma visão contextual, ampliada, integradora e complexa que nos é
trazida pelo pensamento sistêmico199, e que pode gerar pontos de alavancagem para
transformações mais profundas em nosso modo de pensar, de ser e de fazer.
A partir dessas compreensões, apresentaremos, ainda que de modo introdutório,
ideias centrais com relação à gestação e consolidação do pensamento sistêmico,
utilizando, especialmente, o aporte teórico de Fritjof Capra em suas obras O Ponto de
Mutação (2006), A Visão Sistêmica da Vida (2014)200 e a Revolução Ecojurídica (2018), as
duas últimas escritas, respectivamente, em parceria com Pier Luigi Luisi e Ugo Mattei.
Em seguida, apresentaremos, em uma breve abordagem, os pressupostos do
pensamento sistêmico, compreendido como fundamento de uma Ciência novaparadigmática; o que se fará a partir do pensamento de Maria José Esteves de
Vasconcellos, através da sua obra Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da Ciência (2008).
Adiante, realizaremos algumas reflexões (que entendemos merecerem
aprofundamentos em momento posterior) sobre as situações de conflitos socioambientais
na Zona Costeira do Rio Grande do Norte (RN), trazendo os pressupostos do pensamento
sistêmico no campo de uma Ciência novo-paradigmática.
Ao final, buscando algumas trilhas no (novo) caminho que passamos a percorrer,
traremos compreensões que consideramos essenciais no campo de uma abordagem
restaurativa em situações de conflitos.
Consideramos que as reflexões e apontamentos aqui compartilhados têm o potencial
de trazer outras perspectivas de ação sobre a questão central que motivou a edição
dessa obra: os conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN.
Com objetivo descritivo e exploratório, a pesquisa foi realizada por meio de
uma abordagem qualitativa, com a utilização do método hipotético-dedutivo. Como
procedimentos metodológicos foi utilizada, especialmente, a pesquisa doutrinária e
documental201.

2. DE UMA PERSPECTIVA FRAGMENTADA PARA UMA ABORDAGEM
SISTÊMICA
Para percorrermos a trilha da compreensão sobre como ampliar o campo de visão em
torno do tema dos conflitos socioambientais, para além de sua compreensão tradicional
Pontuaremos, apenas de forma breve, as ideias centrais de Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton e sua
influência nas (denominadas) Revolução Científica e Modernidade. Um maior aprofundamento pode ser encontrado
em Capra, F; Luisi, P. L. (2019).
199
Para permitir uma visão geral sobre teorias e metodologias ligadas à estruturação do pensamento sistêmico e
seus relacionamentos ver Dolci, P.; Bergamaschi, E.; Vargas, L. (2013).
200
Aqui será utilizada a 3ª impressão da obra, ocorrida em 2019.
201
Como referência para os conflitos socioambientais tratados neste texto utilizamos a tabela de conflitos
socioambientais contida ao final deste livro.
198
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(amparada em pensamento mecanicista e fragmentado), necessário se faz compreender
como se constituiu e se afirmou o pensamento sistêmico.
Para tanto, utilizando-nos das lições de Fritjof Capra, conforme acima citado; iremos
apresentar uma breve abordagem do caminho percorrido para a constituição dessa
nova perspectiva de modo a compreender, ser, estar e agir no mundo, especialmente
em face dos problemas que enfrentamos na contemporaneidade.
Como nos lembra Capra (2006), a visão de mundo e o sistema de valores que estão
na base da nossa cultura e que exigem um cuidadoso reexame, foram formulados, em
suas linhas essenciais nos séculos XVI e XVII. No período compreendido entre os anos
1500 e 1700 ocorreu “uma mudança drástica na maneira como as pessoas descreviam o
mundo e em todo o seu modo de pensar”; levando a uma nova mentalidade e uma nova
percepção do cosmo que propiciaram à civilização ocidental os aspectos característicos
da era moderna e se tornaram a base do paradigma que dominou a nossa cultura nos
últimos trezentos anos (CAPRA, 2006, p. 51).
Como pontua o mesmo autor, “antes de 1500 a visão do mundo dominante na
Europa, assim como na maioria das civilizações era orgânica”.
As pessoas viviam em comunidades pequenas e coesas, e vivenciavam a natureza
em termos de relações orgânicas, caracterizadas pela interdependência dos
fenômenos espirituais e materiais e pela subordinação das necessidades
individuais às da comunidade” (CAPRA, 2006, p. 51).

No período anterior à 1500, a estrutura científica dessa visão de mundo orgânica
se assentava em autoridades centrais: no pensamento aristotélico e na teologia e ética
cristãs; sendo a ciência medieval baseada na razão e na fé, com a principal finalidade de
“compreender o significado das coisas e não exercer a predição ou o controle” (CAPRA,
2006, p. 51).
Os séculos XVI e XVII trouxeram uma radical mudança nessa perspectiva. A partir
de mudanças revolucionárias na física e na astronomia (culminando nas realizações
de Copérnico, Galileu e Newton), a ideia de um Universo orgânico e vivo foi substituída
pela visão do mundo como uma máquina, que se converteu na metáfora dominante
da era moderna.
Como nos ensina Capra:
A ciência do século XVII baseou-se num novo método de investigação, defendido
vigorosamente por Francis Bacon, o qual envolvia a descrição matemática da
natureza e o método analítico de raciocínio concebido pelo gênio de Descartes.
Reconhecendo o papel crucial da ciência na concretização dessas importantes
mudanças, os historiadores chamaram os séculos XVI e XVII de a Idade da
Revolução Científica. (CAPRA, 2006, p. 52)

Sem querer reduzir essa história (repleta de detalhes)202, nem tampouco ignorar
os avanços proporcionados pela Revolução Científica, importa registrar sua decisiva

Para uma compreensão aprofundada, recomendamos a leitura das obras de Fritjof Capra e parceiros citadas ao
final deste Capítulo.
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influência na história da humanidade. Naquele contexto, as ideias centrais do pensamento
de Francis Bacon203, René Descartes204 e Isaac Newton205 passaram a moldar o pensamento
analítico e fragmentado que marcou a ciência moderna.
Sob tal perspectiva, a Terra deixou de ser vista como Kosmo (um todo) para ser
objeto de dominação e de exploração. As ideias de unidade, de comunidade e de bens
comuns foram rompidas, especialmente no Ocidente, para dar lugar ao individualismo
e ao acúmulo de bens.
Como dizem Capra e Mattei (2018), apesar do sucesso contínuo da mecânica
newtoniana e a visão de mundo mecanicista de Descartes durante os séculos XVIII e
XIX, algumas pessoas apresentavam forte oposição à visão de mundo mecanicista206.
Soma-se a isso os vários avanços da Ciência no século XIX, como a teoria da evolução207,
a investigação dos fenômenos elétricos e magnéticos e a termodinâmica; que
demonstraram as limitações do modelo newtoniano, abrindo caminho para as revoluções
científicas do século XX208.
Nesse contexto, forte foi o papel da teoria quântica e a teoria da relatividade209. Cada
uma a seu modo contribuiu para a desconstrução das ideias centrais da visão de mundo
cartesiana e da mecânica newtoniana; trazendo-nos novas compreensões fundamentais
(CAPRA; MATTEI, 2018), dentre as quais podemos destacar, com nossas palavras: a) a de
que o todo é maior do que a soma das partes, perspectiva essa já presente nos pensadores
gregos e nos povos antigos; b) de que é o todo que determina o comportamento das
partes; c) de que todos os componentes do Universo estão interconectados; d) de que
nesse entrelaçamento universal se encontra inserido o observador e sua consciência;
e) de que nunca podemos falar de natureza sem falar de nós mesmos.
No caminho dessa evolução do pensamento humano (ou melhor, de um retorno
a uma forma de pensar rompida pela visão cartesiana e mecanicista) se colocou o
Considerado um dos expoentes centrais da Revolução Científica, Francis Bacon (1561-1626) descrevia, explicitamente,
o método empírico da ciência; sendo “o primeiro a formular uma teoria clara do procedimento indutivo – realizar
experimentos e extrair deles conclusões gerais, a serem testadas por novos experimentos -, e tornou-se extremamente
influente ao defender com vigor o novo método”. (CAPRA, 2006, p.53)
204
O pensamento de René Descartes (1596 – 1650) tinha como fundamento a crença na certeza do conhecimento
científico e na verdade absoluta da ciência; considerando o método científico como o único meio válido de compreensão
do Universo. Importante destacar que o método cartesiano é analítico; consistindo em decompor pensamentos e
problemas em suas partes componentes e dispô-las em sua ordem lógica. Como destaca Capra, “o método analítico
de raciocínio é provavelmente a maior contribuição de Descartes à ciência”; tendo essa característica essencial do
pensamento moderno científico sido “extremamente útil no desenvolvimento de teorias científicas e na concretização
de complexos projetos tecnológicos”. Contudo, especialmente no Ocidente, “a excessiva ênfase dada ao método
cartesiano levou à fragmentação característica do nosso pensamento em geral e das nossas disciplinas acadêmicas
e levou à atitude generalizada de reducionismo na ciência” (CAPRA, 2006, p. 55-57).
205
Como resume Capra, Isaac Newton (1642-1726) desenvolveu uma completa formulação matemática da concepção
mecanicista da natureza e, portanto, realizou uma grandiosa síntese das obras de Copérnico e Kepler, Bacon, Galileu
e Descartes. A física newtoniana, a realização culminante da ciência seiscentista, forneceu uma consistente teoria
matemática do mundo, que permaneceu como sólido alicerce do pensamento científico até boa parte do século XX.”
(CAPRA, 2006, p. 60).
206
Capra e Mattei (2018) explicam que nesse cenário também se encontra o Movimento Romântico surgido na Europa
do final do século XVIII nas artes, literatura, música, na ciência e no Direito.
207
Tendo como principal expoente Charles Darwin (1809-1882). A partir de alguns insights fundamentais (como a
presença de tipos orgânicos fundamentais expressos pelas formas vivas da natureza: os arquétipos), Darwin, na
monumental obra Origens das Espécies – 1859, construiu sua teoria da evolução. (CAPRA; MATTEI, p. 138)
208
A esse respeito, ver Capra e Mattei (2018, p. 138-140).
209
Que, nas primeiras décadas do século XX vieram trazer uma revolução conceitual na Física, demolindo os principais
conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecânica de Newton (CAPRA; MATTEI, 2018, p.140-142).
203
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pensamento sistêmico; o qual traz como base a afirmação aristotélica de que “o todo é
maior do que a soma das partes”.
É necessário destacar que, paralelamente aos estudos da física quântica então
emergente, o pensamento sistêmico começou a ser gestado na década de 1920 por
biólogos alemães, os quais, aprimorando as principais ideais dos biólogos românticos
do século XVIII, passaram a afirmar que “os organismos vivos são totalidades integradas
que não podem ser entendidas mediante o estudo exclusivo de uma das partes” (CAPRA;
MATTEI, 2018, p. 143).
Essa compreensão gerou diálogos interdisciplinares no campo da Psicologia e
da (então emergente) ciência da Ecologia. Cada uma dessas disciplinas, a seu modo,
percebeu e introduziu em seus estudos a ideia da totalidade e inter-relação entre as
partes e o todo; o que gerou uma nova forma de pensar que se tornou conhecida como
“pensamento sistêmico”.
Nos termos postos por Capra e Mattei (2018, p. 143-144), “o campo comum a
esses estudos eram os sistemas vivos, o que incluía organismos individuais, partes de
organismos e comunidades de organismos, como sistemas ou ecossistemas sociais”.
Isso leva a que haja uma mudança de foco: das partes para o todo; dos objetos para as
relações; da mensuração para o mapeamento (que possibilita a descrição e padrões de
organização, como redes ou ciclos de retroalimentação).210
Importante considerar que, desde a sua gestação até o momento presente, o
pensamento sistêmico foi tendo alargada sua compreensão e gerado novas visões e
teorias, sobre as quais consideramos importante uma breve abordagem.
Na Ecologia, em oposição à máquina como a metáfora principal das ideias de
Descartes e Newton, foi introduzida a ideia de rede211, definida em termos de seus elos
e relações, e que se tornou a principal metáfora do pensamento sistêmico. Associada à
ideia de redes de vida, tem-se os fluxos de matéria e energia através dos ecossistemas,
os quais são compreendidos como redes de organismos individuais. Assim, como dois
aspectos essenciais dos sistemas vivos, redes e fluxos são conceitos-chave de uma nova
concepção sistêmica da vida (CAPRA; LUISI, 2019).
No campo da evolução do pensamento sistêmico, nas décadas de 1920 e 1930 foram
desenvolvidos e depurados seus conceitos básicos; enquanto na década de 1940 foram
formuladas teorias sistêmicas clássicas, como a teoria geral dos sistemas212 e a teoria
da cibernética213.
Na segunda metade do século XX (décadas de 1970 e 1980) houve o desenvolvimento
de novos modelos de teorias de sistemas vivos através de uma nova linguagem
matemática; gerando a teoria do caos e a geometria fractal, ramos importantes de
uma nova matemática conhecida como teoria da complexidade (uma matemática de
padrões e relações).
O que, conforme Capra e Mattei (2018, p. 144) revela a tensão entre o estudo da matéria (quantidade) e o estudo
da forma (qualidade).
211
Redes alimentares são redes de organismos, os organismos são redes de células e as células são redes de moléculas
(CAPRA; MATTEI, 2018).
212
Desenvolvida pelo biólogo Ludwing von Bertalanffy (1901-1972).
213
Resultado de uma colaboração multidisciplinar entre matemáticos, neurocientistas, cientistas sociais e engenheiros.
210

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

224

Nos últimos trinta anos foram geradas várias teorias sobre os sistemas não lineares,
onde se destacam duas teorias sistêmicas que possibilitaram avanços significativos na
compreensão das características fundamentais da visão sistêmica da vida (redes e fluxos).
São elas, a teoria das redes vivas (teoria da autopoiese), desenvolvida por Humberto
Maturana e Francisco Varela, e a teoria das estruturas dissipativas de Prigogine.
Segundo a teoria da autopoiese, a característica definidora das redes vivas é o fato
de gerarem a si mesmas, ou seja, serem autopoiéticas (auto = “por si próprio” + poiein
“fazer”). Segundo a mesma, “as redes vivas criam-se ou recriam-se continuamente
mediante a transformação ou a substituição de seus componentes”. Assim, passam
por mudanças estruturais embora preservem seus padrões de organização em rede;
o que revela coexistência da estabilidade e da mudança (características-chave da vida).
A seu turno, a teoria das estruturas dissipativas de Prigogine explica como os sistemas
vivos conseguem manter a mesma estrutura geral a despeito de um fluxo geral e da
mudança de componentes. Para a teoria, nessa dinâmica das “estruturas dissipativas”
se associa um contexto de estrutura e ordem a outro de fluxo e mudança (dissipação)
capazes de gerar pontos de instabilidades que provocam tanto uma desagregação como
o surgimento espontâneo de novas formas de ordem. Nesse contexto, reconhece-se a
origem dinâmica do desenvolvimento, da aprendizagem e da evolução nos sistemas vivos.
Capra e Mattei (2018, p. 148) ainda nos trazem o entendimento sobre a expansão da
compreensão sistêmica da vida à esfera social, mostrando-nos que é possível “postular
um modelo teórico segundo o qual a vida tem uma unidade fundamental e os diferentes
sistemas vivos exibem padrões semelhantes de organização”. Considerando o padrão
em rede um dos padrões básicos de organização de todos os sistemas vivos, expandir
a concepção sistêmica da vida à esfera social significa aplicar à realidade social nosso
conhecimento de padrões e princípios de organização básicos da vida, e, especificamente,
nossa compreensão das redes vivas” (CAPRA; MATTEI, 2018, p. 149). Nesse contexto,
sendo as redes sociais (autogeradoras) também redes de comunicação, elas criam
pensamentos e significados, que, dando origem a novas comunicações, retroalimentam
ciclos que terminam por produzir um sistema compartilhado de crenças, explicações e
valores (denominado “cultura”) por meio dos quais as pessoas adquirem identidades
como membros da rede social, o que faz com que a rede gere sua própria fronteira.
Diante dessas lições essenciais quanto à evolução do pensamento sistêmico, desde
as formulações de suas primeiras compreensões teóricas até o momento presente, é
possível visualizarmos um conjunto de ideias que tem o potencial de gerar novas e mais
aprofundadas reflexões sobre a nossa realidade e nosso pensar e agir sobre ela.

3. PRESSUPOSTOS DO PENSAMENTO SISTÊMICO ENQUANTO NOVO
PARADIGMA DA CIÊNCIA: UMA ABERTURA DO CAMPO DE VISÃO
No caminho da compreensão sobre o pensamento sistêmico como um convite para
transformação de nosso modo de ver e pensar a realidade, e aprender a lidar com ela,
consideramos necessário conhecer o conjunto de pressupostos fundamentais que,
trazendo as bases epistemológicas de um novo paradigma da Ciência, deve embasar a
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

225

atividade científica não apenas na forma de pensar, mas, essencialmente, na forma de
fazer.
Para tanto, valemo-nos do magistério de Maria José Esteves de Vasconcellos (2008),
que passamos a expor. Entendemos que, ainda que de forma breve, compreender
esses pressupostos (que, segundo a autora, compõem o pensamento sistêmico) pode
contribuir bastante para a ampliação do campo de visão sobre o tema dos conflitos
socioambientais e a forma de incidir sobre eles.
Para buscar compreender o raciocínio de Vasconcellos (2018) quanto aos
aspectos essenciais dessa nova ciência novo-paradigmática214, é importante destacar
o entendimento da autora com relação ao termo paradigma, o qual, em seu pensar,
equivale à visão de mundo, à epistemologia.215 Ou seja, um conjunto de premissas,
pressupostos, crenças e valores que embasam um modo de pensar científico sobre
determinado fenômeno e que embasam suas teorias e práticas.
Nesse caminho, a autora nos traz três (novos) pressupostos fundamentais: a
complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade que se colocam em oposição
aos pressupostos que embasam a ciência tradicional (simplicidade, estabilidade e
objetividade).
Embora cientes de que o pensamento da autora traz diversos aprofundamentos de
enorme relevância216, importa-nos aqui destacar os aspectos essenciais referentes a
cada um dos pressupostos; o que passaremos a fazer a seguir.
Antes, contudo, pensamos ser importante trazer um pouco dos pressupostos da
Ciência tradicional que, pelas razões vistas, implicaram na necessidade de uma outra
visão novo-paradigmática. Como destaca Vasconcellos (2008) tais paradigmas são: a
simplicidade, a estabilidade e a objetividade.
O pressuposto da simplicidade se constitui na crença de que separando o mundo
complexo em partes, encontram-se elementos simples. E que é preciso separar as partes
para entender o todo. Disso decorre, dentre outras coisas, a atitude de análise e a busca
de relações causais lineares.
O pressuposto da estabilidade do mundo parte do entendimento de que o mundo é
estável e já está dado. A isso se associam as crenças de que é possível a determinação
(a previsibilidade dos fenômenos) e de que os fenômenos são controláveis (e portanto,
reversíveis).
O pressuposto da objetividade parte da crença de que “é possível conhecer
objetivamente o mundo tal como ele é na realidade”, sendo essa objetividade um critério
de cientificidade. Nessa busca se coloca de lado a subjetividade do cientista para alcançar
a versão única do conhecimento (ou sua universalidade).

Usando as próprias palavras de Vasconcellos (2008, p. 139).
Em sua obra, Vasconcellos (2008, p. 42-43) trata da noção de epistemologia, trazendo as várias acepções e evoluções
do conceito. Diz-nos que, quando se fala de uma “nova epistemologia da ciência”, está se falando de uma nova versão
ou concepção de mundo e de trabalho científico; de uma nova concepção de conhecimento implícita na atividade
científica – em suas teorias e práticas.
216
Para compreender de forma mais ampla e aprofundada o pensamento da autora, sugerimos a leitura da obra
completa.
214
215
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Como oposição a tais pressupostos, Vasconcellos (2018) nos apresenta os
pressupostos que fundamentam o pensamento sistêmico; sobre os quais discorreremos,
brevemente, a seguir. Contudo, é importante destacar que a construção de cada um de
tais pressupostos, conforme informa a autora, advém das descobertas da (nova) Física do
início do século XX217; razão maior pela qual os três pressupostos estão interrelacionados
e são complementares.
O pressuposto da complexidade, para a autora, envolve uma forma complexa de
pensar que traz a questão da contradição218. E implica na contextualização do objeto/
problema a ser investigado; ou seja, uma ampliação do foco sobre o mesmo, de modo
a vê-lo inserido em sistemas amplos. Como também numa ampliação maior, focando
nas interligações entre os sistemas e redes. Trazendo as operações lógicas da distinção
e da conjunção, mediadas pelo foco nas relações, como explica Vasconcellos (2018).
Essa forma de pensar vem, então, integrar o simples ao complexo numa perspectiva
dialógica (na perspectiva de Edgar Morin, como destaca a autora). Desse modo, pensar
em sistemas complexos envolve pensar e aceitar a contradição, confrontá-la e superála, sem tentar negá-la nem querer reduzi-la219 .
O pressuposto da instabilidade envolve a compreensão de que o mundo se encontra
em constante processo de tornar-se, de vir a ser (devir). Uma realidade em transformação
contínua, formada por constante auto-organização. Também advém de compreensões
inovadoras da Física220, que trazem a ideia do surgimento de uma nova ordem a partir
da instabilidade (desordem, transitória). Tal pressuposto fundamental do pensamento
sistêmico envolve, em suma, a ideia de imprevisibilidade e incontrolabilidade que
perpassa uma realidade em constante transformação.
O pressuposto da intersubjetividade na construção do conhecimento, envolve o
reconhecimento da impossibilidade de um conhecimento objetivo do mundo. Também
amparado por conhecimentos da Física221 e da Biologia222, o terceiro pressuposto
do pensamento sistêmico coloca em pauta a relatividade do conhecimento diante
das condições do observador e do fenômeno. O que leva a que não se considere
possível um ponto de vista que dê conta da totalidade do real. Exigindo, portanto, a
complementaridade de visões e o potencial de criação de espaços de intersubjetividade
criativos ou produtivos, onde, a partir de conversações e relações, busque-se a construção
de realidades e de consensos, e não de verdades. Uma vez que a preocupação com
a verdade é substituída pelo reconhecimento de múltiplas verdades, de diferentes
narrativas223. E, como nos ensina Maturana, a aceitação do “legítimo outro” na convivência
(apud VASCONCELLOS, 2008, p. 141).
Sobre as quais já tratamos no item anterior deste Capítulo.
Trazida pelos físicos quânticos, no início do século XX, que verificaram os aspectos energia/matéria do átomo.
219
Para melhor entender todo o pensamento da autora, informado por concepções teóricas essenciais, faz-se
fundamental ler o Capítulo 4 da obra citada.
220
A Professora traz à análise o reconhecimento, pela Física, das questões da desordem e da auto-organização,
assim como a 2ª Lei da Termodinâmica (denominada Lei da Entropia) e o conceito de “ordem a partir da flutuação”
(VASCONCELLOS, 2008, p. 118-129).
221
Destaca-se a referência da autora ao princípio da incerteza de Heisenberg.
222
Especialmente em Maturana e Varela na Teoria da Autopoiese e na Biologia do Conhecer, como registra Vasconcellos (2008).
223
Essa afirmação decorre de nossa interpretação do que afirmou a autora, valendo-se, em grande medida, das lições
de Maturana na Biologia do Conhecer.
217
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Diante do que foi exposto, relevante e didático é o quadro elaborado por Vasconcellos
(2008, p. 151):
Figura 1 - Como manter uma mente sistêmica

Fonte: Vasconcellos (2008, p. 151).

Ao conhecer os pressupostos do pensamento sistêmico como fundamento de um
novo paradigma da Ciência, parece-nos ficar menos nebulosos os caminhos a serem
trilhados nos olhares sobre as situações de conflitos socioambientais objeto da presente
obra.
Nesse sentido, entendemos relevante apontar que os fundamentos epistemológicos
trazidos devem orientar teorias e práticas consistentes, como bem esclarece aquela
autora. Uma vez que somente por meio de vivências, experiências e evidências que nos
coloquem, frente a frente, com os limites do paradigma atual, é que as mudanças de
paradigmas poderão ocorrer. (VASCONCELLOS, 2008)

4. UM (PRIMEIRO) OLHAR SISTÊMICO SOBRE AS SITUAÇÕES DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RN
Diante do que vimos até aqui, buscaremos refletir, ainda que em caráter introdutório,
sobre as situações de conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN, trazendo os
pressupostos do pensamento sistêmico no campo de uma Ciência novo-paradigmática.
Importante relembrar que, no âmbito do Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais
na Zona Costeira do RN, os conflitos socioambientais foram definidos como:
Confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de
disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do
seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas
ambiental, social e/ou econômica.

A partir da realização da pesquisa, verificaram-se alguns importantes resultados, a
saber: (a) a identificação de diversas atividades econômicas compondo um dos polos do
conflito (como a produção de energia eólica, atividades industriais ou de carcinicultura,
de construção civil, de agricultura, dentre outras) e (b) de outro lado, como maiores
prejudicados dos conflitos: a sociedade como um todo, quando se constata a forte
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degradação de bens ambientais de titularidade difusa (como a poluição do solo e dos
corpos hídricos, por exemplo) e as comunidades que vivem de atividades tradicionais
nos territórios costeiros do Estado do RN (como as comunidades da pesca tradicional e
da mariscagem, da agricultura familiar, do ecoturismo e do turismo comunitário).
Tais constatações revelam, desde logo, que os conflitos socioambientais se colocam
no palco de uma realidade multifacetária que exige olhares ampliados para além de
uma objetividade e simplicidade inexistentes. Na direção desse olhar ampliado, e
informados pelo pensamento sistêmico, podemos chegar a algumas percepções que
podem contribuir com novas perspectivas sobre as situações de conflitos socioambientais
identificadas. Ainda que em caráter bastante introdutório, podemos registrar algumas
que consideramos fundamentais.
Com relação à complexidade da realidade com a qual nos deparamos (os conflitos
socioambientais na Zona Costeira do RN), ao ampliar o foco sobre a mesma verificamos
sua inserção em sistemas mais amplos, como o da legislação que incide sobre o território
onde o mesmo ocorre224; o da gestão administrativa sob a qual o mesmo se encontra225;
o econômico que determina o incentivo ou o desestímulo à atividade envolvida no
conflito226; o social, onde se visualiza toda a situação das comunidades que habitam as
áreas costeiras; o cultural, relativo às crenças, comportamentos e valores que envolvem a
vida e cada uma das atividades (de subsistência ou lucrativas) ali envolvidas, e o natural,
referente ao meio físico e aos ecossistemas naturais existentes naquele território costeiro
(de enorme fragilidade ambiental)
Alargando-se, ainda mais, o campo de visão, há que serem levadas em conta as
interligações (interconexões) entre os sistemas e redes de relações que se constituem
entre eles. A partir dessa primeira percepção sobre o objeto de estudo, é necessário
visualizá-lo em sua complexidade, que envolve uma multiplicidade de fatores; o que
exige olhares ampliados para além de um tratamento específico, seja no âmbito do
Poder Judiciário ou dos Poderes Executivo ou Legislativo.
Desse modo, parece-nos sensato pensar que “apostar” numa única resposta para
solucionar o conflito socioambiental identificado – seja através de uma sentença judicial,
de uma decisão administrativa ou mesmo de uma lei que possa ser editada – é minimizar
a complexidade de fatores que estão envolvidos naquelas situações de conflito. O que
exige, contudo, não uma “conformação” com o estado de coisas identificado, mas uma
busca por “pontos de acupuntura”227 que possam contribuir para uma transformação
No caso específico, a legislação referente à Zona Costeira, seja em âmbito nacional, estadual ou local (neste último,
tendo enorme relevância as normas municipais de uso e ocupação do solo).
225
Vez que ao observar-se os indicadores dos conflitos seria possível investigar eventuais falhas ou omissões da
atuação administrativa, seja do ente municipal, estadual ou até mesmo da União (em alguns casos).
226
Podemos verificar, ao longo da Pesquisa, que as atividades que geraram mais conflitos socioambientais foram
aquelas com grande relevância na economia do Estado do RN, como as atividades eólicas, de carcinicultura ou de
construção civil. E, ainda, a atividade turística, invariavelmente considerada como promotora de desenvolvimento
para todos os grupos sociais, deixando-se de levar em conta os efeitos negativos de um turismo realizado de forma
insustentável.
227
Aqui “tomamos emprestado” o pensamento de Scharmer (2020) ao trazer a ideia de pontos de acupuntura (advinda da
prática dessa técnica milenar chinesa) como intervenções precisas em dados aspectos da realidade que, se submetidos
a intervenções, podem contribuir para a transformação do organismo como um todo. Nas palavras do autor, os pontos
de acupuntura são as variáveis-chaves que “se fossem alavancadas simultaneamente, o resultado seria a atualização do
sistema operacional econômico que poderia mudar nossa consciência do modo egossistêmico para o ecossistêmico”.
224
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dos sistemas que envolvem os conflitos. Nesse caminho, tais “intervenções” (se formos
assim os denominar) envolveriam todos aqueles sistemas: o administrativo, o legislativo,
o natural, o social, o cultural e o econômico, por exemplo; e a identificação de fragilidades
(pontos de instabilidade) e potencialidades que, vistas em conjunto e interconectadas,
pudessem gerar novas formas de percepção e ação.
Com relação ao pressuposto da instabilidade que deve informar a compreensão
da realidade a ser estudada (os conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN),
podemos perceber que todo o conhecimento produzido pela pesquisa, embora de
enorme relevância, revela uma certa limitação em razão de uma realidade em constante
transformação e que irá exigir contínuas adaptações no modo de pensar e agir sobre
o problema de pesquisa.
Como exemplo, temos o fato de que, entre o final da Pesquisa e o momento em que
redigimos este livro, ocorreram situações graves no espaço da Zona Costeira do RN (como
o vazamento de óleo no litoral no Nordeste ocorrido no ano de 2020 e o aparecimento
de enormes quantidades de lixo no mesmo litoral no ano de 2021); problemas que
exigem todo um repensar sobre o território da Zona Costeira e as atividades econômicas,
artesanais e de subsistência que ali ocorrem.
Nessa direção também se constata o crescente, contínuo e grave problema do
desmonte do aparato legislativo e administrativo de proteção ao meio ambiente e
de apoio às populações tradicionais no país; que atinge seu auge com a ascensão do
Governo Bolsonaro ao poder no ano de 2019 e que leva com que o território costeiro se
coloque, de modo cada vez mais intenso, vulnerável do ponto de vista ambiental e social.
Sob esse mesmo olhar se coloca o fenômeno da pandemia do COVID-19 que, de
diversas formas, veio impactar a realidade objeto da Pesquisa e exigir novas reflexões.
Sendo assim, parece-nos absolutamente procedente a compreensão de que a
imprevisibilidade e a incontrolabilidade intrínsecas à realidade vivida (nunca totalmente
dada) exigem constantes olhares por parte dos observadores/pesquisadores.
No que tange ao pressuposto da intersubjetividade na construção do conhecimento (e
aqui trazendo à tona as situações de conflitos socioambientais estudados), destacamos
que, em que pese a Pesquisa tenha realizado um amplo diagnóstico sobre os conflitos
existentes no período 2007-2017, não se pode afirmar que ela tenha expressado a
totalidade da realidade existente.
Assim ocorre, vez que, como visto no item anterior, as condições do observador e
do fenômeno observado terminam por influenciar em um conhecimento objetivo da
realidade (que, na verdade, pode ser concebido como impossível de ser expressado em
sua totalidade). Isso nos direciona a pensar na importância de visões complementares
e na criação de espaços (criativos e produtivos) onde diferentes narrativas possam ser
expressas na busca da construção de consensos e soluções concertadas228. Trazendo
Esses pontos de acupuntura (variáveis-chaves), segundo Scharmer (2020) funcionam como pontos de pressão em
nossos corpos: quando ativados, podem ter impacto regenerativo em todo o sistema”. (SCHARMER, 2020, p. 134).
228
Adjetivo advindo do substantivo “concerto”; espaço de acordo, de pacto entre várias pessoas onde todos tem sua
importância na produção final da obra. Como um possível espaço de concertação, resgatamos a ideia da criação
de uma instância socioambiental prévia, sobre o qual foi tratada por Duarte (2005), como um (possível) espaço de
resolução de conflitos que, além de pretender encontrar soluções possíveis e adequadas para as situações conflituosas
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novamente Maturana (apud VASCONCELLOS, 2008, p. 141), um local onde ocorra a
aceitação do “legítimo outro” na convivência.
Em face dessas compreensões, fica claro que os conflitos socioambientais (nosso
objeto de estudo no âmbito do Projeto citado) não podem ser compreendidos a partir
de uma perspectiva linear; o que nos leva a afirmar que as formas de incidir sobre
os mesmos também não podem ser pensadas de maneira objetiva e linear. Contudo,
pensamos que é possível apontar (novas) direções que guiem tais formas de incidência.

5. APONTANDO PARA A ABORDAGEM RESTAURATIVA
Na busca de trilhas para incidir sobre as situações de conflitos socioambientais
identificados, a partir dos pressupostos epistemológicos do pensamento sistêmico,
podemos entender que tais conflitos devem ser vistos em suas dimensões micro, meso e
macro, abrangendo, respectivamente, a relações individuais, comunitárias e do Sistema de
Justiça em seu sentido mais amplo. Nessa perspectiva, devem ser tratados ou prevenidos
a partir de infraestruturas e princípios restaurativos que tanto implicam indivíduos
e comunidades, como também cidades inteiras (KAWALEK; EDWARDS; DAVID, 2019).
Partindo desse olhar, a Justiça Restaurativa e as abordagens restaurativas estruturais,
com seus inúmeros métodos de conexão de pessoas nos níveis micro, meso e macro,
respondem aos conflitos socioambientais com muita vantagem sobre os estreitos limites
das respostas centradas na judicialização dos conflitos.
Nesse cenário, a Justiça Restaurativa229, pensada sistematicamente, coloca-se como
princípio de responsabilidade macro, que não apenas considere pessoas em seus talentos
e forças, mas também comunidades e cidades com poderes de agir positivamente
diante das adversidades. Uma Justiça Restaurativa que possa ampliar o diálogo sobre
os conflitos socioambientais em torno da concepção de desenvolvimento do capital
social para reabilitar pessoas, comunidades ou cidades no entrelaçado das redes, do
controle social, do apoio familiar e dos grupos organizados.
Nesse sentido, guiados por uma abordagem sistêmica, parece-nos que qualquer
forma de incidência sobre os conflitos socioambientais (como os aqui estudados) deve
se mover para propostas comunitaristas na política de construção de paz, superando
as metodologias individualistas dos canais da lei e ordem, sejam militarizadas ou quasemilitarizadas.
Esse paradigma se move para a constituição da estrutura cooperativa e principiológica
da Justiça Restaurativa como moldura teórica dentro da qual se insere um sistema
amplo de múltiplas portas e redes comunitárias que compensam o déficit de escuta dos
teatros judicializados e suas formalidades que desequilibram as forças dos interessados
vulneráveis.
encontradas, deverá exigir uma nova postura, essencialmente ética por parte daqueles que se colocam como sujeitos
na construção de uma nova forma de incidência sobre as mesmas.
229
A Justiça Restaurativa também é tratada no Capítulo 11 deste livro.
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Ressalta-se que a função transformadora da Justiça Restaurativa contrapõe-se ao
sistema e aos poderes hegemônicos verticais historicamente estabelecidos. Conflitos
raciais, sociais ou ambientais são de difícil gestão no âmbito interno do Poder Judiciário,
com suas formalidades e rituais enfocados nas dimensões restritivas das descrições
delitivas dos fatos e até mesmo das garantias processuais.
Assim, pensar uma governança capaz de incidir sobre os conflitos socioambientais
nos leva a propor a criação de espaços de diálogos e encontros, no âmbito administrativo,
judiciário e comunitário, de forma permanente, itinerante ou regional, em consonância
com a natureza dos conflitos mapeados, rompendo o modelo reducionista e monopolista
de uma solução parcial repressiva, seja em nome da letra da lei; da vontade de uma
autoridade; da prescrição científica; da opinião pública ou de qualquer outra “verdade”
estabelecida. Novos espaços assim em ressonância com a cultura de paz ultrapassam as
metodologias de concentração da violência que hierarquizam a autoridade, a “verdade”
e os interesses.
Na perspectiva do que defende Leis (2001, p. 232-247, apud DUARTE, 2004, p. 217)
sobre o espaço de negociação ambiental, no itinerário de conferir novos protagonistas na
construção da paz socioambiental, é preciso substituir a hipótese de “existência de uma
solução prévia alheia aos interessados” pela de que “os interessados possuem a resposta
para o conflito”, ainda que não tenham plena consciência dela. Sob essa visão, no âmbito
municipal, Duarte (2004, p. 217) sugere a constituição de uma instância ambiental prévia,
formal, voluntária, eletiva e pré-judicial, que absorva conflitos para estudo, discussão e
decisão autocompositiva, superando as metodologias técnico-jurídicas monopolizantes
e heterocompositivas.
Vale destacar que, nesse sentido, se encontra respaldo no Código de Processo Civil,
precisamente em seu art. 174, segundo o qual, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios devem criar câmaras de mediação e conciliação para conflitos administrativos,
podendo inclusive celebrar termos de ajustamento de conduta. Essas câmaras, apesar de
ainda incipientes, abrem passagem para a especialização socioambiental e igualmente à
interconexão com modelos de tratamento de conflitos em multiportas com as práticas
restaurativas e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania Ambientais,
experiência já corrente em estados como Minas Gerais e Mato Grosso.
Observa-se, ainda, que dentro da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado
dos Conflitos de Interesses do Conselho Nacional de Justiça, os Centros Judiciários de
Solução de Conflitos - CEJUSCs ambientais atraem muitas vantagens, inclusive a de servir
de modelo para criação de estruturas semelhantes na esfera comunitária e de poderem
funcionar de forma itinerante ou regional, adaptando-se à imprevisibilidade de danos
em áreas distantes dos centros urbanos. Destaca-se que a Resolução n.º 326/20, do
Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2020), já assegura inclusive projetos comunitários
de autocomposição, sem se confundirem com os próprios Centros, mas integrando-se
a eles no design de uma política em rede.
Por outro lado, ressalta-se que o modelo técnico-formal monopolista da interpretação
da norma para a obtenção de uma resposta pronta e desobrigada dos próprios
envolvidos ainda precisa de uma mitigação no âmbito da política de construção de paz
ambiental, com o propósito de se conferir novos papéis negociais para entidades como
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defensoria, procuradorias, ministério público, agências reguladoras, universidades,
empresas privadas e entidades não-governamentais, entre outros inúmeros amicus
curiae, os quais possam operar em um contexto de não-violência como facilitadores da
construção de paz.
Parece-nos evidente, então, que uma abordagem sistêmica dos conflitos
socioambientais deve promover a facilitadores da construção de paz os próprios envolvidos
com o conflito socioambiental, assim como as entidades privadas e agentes públicos
igualmente envolvidos, os quais - em espaço de concertação socioambiental230 – deverão
ser convidados à cooperação que possa contribuir para transformações nas instâncias
dos poderes constituídos, nos setores econômicos (muitas vezes voltados apenas para
seus interesses imediatos) e nas comunidades.
Por outro lado, tais espaços de concertação também podem contribuir para uma nova
atuação de movimentos sociais e da própria ciência (saber acadêmico e aparato técnico)
em favor de uma visão muito mais ampla sobre a situação dos conflitos envolvidos.
Desse modo, ainda que soluções constituídas nesses espaços não sejam cabíveis em
todo e qualquer conflito231, parece-nos inevitável conceber sua enorme potencialidade.
Ampliando ainda mais o campo de visão, dentro do contexto desse movimento
de não-violência e construção de paz, coloca-se a ideia de cidades restaurativas, onde
estejam institucionalizados programas políticos com abordagens sistêmicas amplas nas
famílias, comunidades e escolas no âmbito das cidades, por meio do método do encontro.
Destaca-se que essa forma de Justiça Restaurativa não se limita apenas aos aspectos
judicializáveis dos conflitos, mas vai além dos conflitos individuais, mostrando-se como
um método de não-violência capaz de se contrapor à violência institucional e sistêmica,
percebendo, por exemplo, causas conflitivas nos padrões culturais de consumo ou
posturas de indiferença às gerações futuras.
Como anota Pointer (2019, p. 144), a cidade neozelandesa de Whanganui é um
exemplo de cidade restaurativa, cuja política pública de administração rege-se pela
convivência. Como qualquer outro programa de governo, seus indicadores orientam-se
pela redução de violência juvenil, doméstica; da evasão escolar; do desemprego, mas
também pelo aumento da satisfação nas relações com o governo e entidades nãogovernamentais; da satisfação de estar em casa e caminhar pela cidade e do sentimento
de participar da vida urbana. O seu programa político visa a existência de ambientes
sociais calmos; relações de mútuo respeito e dignidade; reconhecimento das identidades
culturais; compreensão dos impactos positivos e negativos dos comportamentos
humanos; responsabilização pelos danos causados; escuta atenda aos pleitos sociais e
tolerância às divergências (RESTORATIVE, 2021).
Podemos dizer que a perspectiva de uma Justiça Restaurativa das cidades subverte
os lugares comuns para uma visão que podemos entender sistêmica e horizontal. Não
se mudam sistemas de justiça sem transformar a forma como as pessoas se colocam
Denominação que utilizamos a partir da ideia de concerto advinda do Projeto de Pesquisa Conflitos Socioambientais
na Zona Costeira do RN cujos resultados geraram a elaboração deste livro. Concerto (e não, conserto) como um espaço
de acordo, de pacto entre várias pessoas onde todos têm sua importância na produção final da obra.
231
Razão pela qual se torna importante fazer uma gestão que permita mapeamentos temáticos para fins de identificar
as demandas em suas fases mais suscetíveis à autocomposição.
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frente aos outros e ao ambiente em que vivem (dentro de uma concepção planetária).
Desse modo, as conferências restaurativas (sob a perspectiva das cidades restaurativas)
criam, sob nosso olhar, espaços de concertação com potencial de romper as estruturas
hierarquizadas excludentes e o poder concentrado de autoridades que materializam
estruturas verticais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No século XXI chegamos a um momento de incertezas e mudanças profundas,
escaladas pelas consequências do esgotamento da exploração econômica do Planeta,
a partir de que a necessidade, a urgência e a criatividade devem orientar novas formas
de perceber a realidade e agir sobre ela.
Considerando a amplitude e profundidade da crise civilizatória atual, compreendida
como uma “crise multidimensional”, uma “crise de percepção”, de dimensões intelectuais,
morais e espirituais; “uma crise de escala e premência sem precedentes em toda a
história da humanidade” (CAPRA, 2019, p. 19), parece-nos que “orientar nossa bússola”
por questionamentos profundos sobre o nosso pensar e agir pode ser compreendida
como “a tarefa do momento”.
Como advertira Hans Jonas (apud DE SIQUEIRA, 2001), o Holocausto não virá em um
ato único, mas gradualmente pelo domínio total da humanidade sobre a Natureza em
um quadro no qual a ética deixa de contemplar a profunda fragilidade da vida em face
da concentração do poder tecnológico. Antes da destruição física da humanidade, a
“terra arrasada” virá pelas mãos da tecnociência massificada, acrítica e profundamente
transformadora dos seres humanos, inclusive em seus aspectos biológicos, situação
que exige um ajustamento entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o da
dignidade da Natureza.
Nesse cenário, pensamos ter razão Wahl (2019)232 ao afirmar a necessidade de
enfrentar a “crise de percepção” em direção a uma visão sistêmica da vida, onde a
perspectiva do “interser” 233 se coloca como guia para novos olhares e diálogos.
Diante de tudo isso e considerando o que vimos até aqui, parece-nos bastante
pertinente a compreensão de que qualquer forma de incidência sobre as situações
de conflitos socioambientais deve ultrapassar uma visão fragmentada, reducionista e
estreita que, há praticamente trezentos anos, se instalou na sociedade ocidental. E ser
posta sob as lentes do pensamento sistêmico, que nos permite trazer ao cenário visões
de complexidade, instabilidade e intersubjetividade, as quais nos leve a formas mais
amplas e profundas da compreensão e incidência sobre situações que buscamos ver
transformadas.
Essa compreensão perpassa toda a obra citada.
A palavra foi criada pelo mestre budista Thich Nhat Hanh, revelando uma interrelação entre todos os seres e destes
com tudo o que compõe o Universo. A perspectiva do interser descreve uma mudança de percepção de si e do outro,
que mora no centro da cocriação de culturas humanas regenerativas e de uma presença sustentável dos humanos
na Terra. (WAHL, 2016, p. 135-136)
232
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Sob essa compreensão, fica absolutamente claro, especialmente no campo do saber
acadêmico, que a metáfora da máquina e seus operadores (que guiou o pensamento
tradicional) há que ser substituída pela da rede e seus colaboradores, onde a ideia de
sistemas, que estabelecem relações e fluxos, assume importância fundamental. Nesse
sentido, há que se ter uma visão contextual, ampliada, integradora e complexa dos
temas que se colocam como objeto dos nossos estudos.
Podemos dizer que tal mudança de perspectiva se faz ainda mais importante quando
nos colocamos no campo acadêmico do Direito, considerando que, na esteira da visão
mecanicista e tecnicista que marcou a Era da Modernidade, o sistema jurídico passou
a ser reduzido a um acordo entre a soberania do Estado e a propriedade, constituindose em um “poderoso” instrumento para dominação da Natureza e da comunidade
(CAPRA; MATTEI, 2018, p. 31-33). Em nossas palavras, uma dominação pelo poder técnicocientífico.
Trazendo ao foco as situações de conflitos socioambientais estudadas, chegamos
à compreensão essencial de que os mesmos revelam complexidades, contradições e
fragilidades estruturais; mas – ao mesmo tempo - podem potencializar transformações
profundas na forma de incidir sobre eles, tanto por parte dos poderes constituídos
como dos atores envolvidos. Como nos ensinou Vasconcellos (2008, p. 116), pensar em
sistemas complexos envolve pensar e aceitar a contradição, confrontá-la e superá-la,
sem tentar negá-la nem querer reduzi-la.
Assim, apoiando-nos na epistemologia que informa o pensamento sistêmico, revelase extremamente limitada a compreensão de que os conflitos socioambientais devem ser
submetidos apenas à consideração de um só sistema (como o Judiciário, por exemplo).
Ao contrário, devem suscitar a interrelação entre os atores e as redes que os envolvem;
de modo a possibilitar a complementaridade de visões (vez que, como aprendemos,
não é possível que apenas um ponto de vista dê conta de traduzir a totalidade da
questão envolvida); e o potencial de criação de espaços de intersubjetividade criativos e
produtivos na busca da construção de consensos (e não, de verdades), como Vasconcellos
(2008) também nos ensina.
E, sob nosso olhar e com nossas palavras, traduziriam-se como verdadeiros espaços de
concertação (de pacto entre várias pessoas, onde todos têm sua importância na produção
final da obra).
Nesse caminho, a valorização dos métodos de autocomposição deve ser
contextualizada a partir do movimento social da cultura de paz, que tanto amplia a
abordagem restaurativa para uma perspectiva transformadora das estruturas sociais,
como converge para os movimentos ambientalistas na perspectiva de aprofundamento
da democratização dos métodos de resolução de conflitos.
Chegando ao final deste texto, mas ainda em meio à ebulição das ideias que sua
produção nos trouxe, e cientes dos caminhos abertos no campo de reflexões sobre as
formas de incidência sobre as situações de conflitos socioambientais, temos certeza que
já nos encontramos numa trilha iluminada; na qual, naturalmente, deveremos avançar.
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Para compreensão das etapas de construção dos mapas, sugere-se a leitura do Capítulo 1.
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APÊNDICE B - TABELA DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA ZONA
COSTEIRA DO RN (2007 - 2017)
SIGLAS
JF/RN

Justiça Federal do Rio Grande do Norte

NF

Notícia de Fato

IC

Inquérito Civil

PGE/RN

Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte

IDEMA

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente

PP

Procedimento Preparatório

MPF

Ministério Público Federal

TJ/RN

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

MP/RN

Ministério Público do Rio Grande do Norte

DEFINIÇÃO DO CONFLITO
(atores envolvidos)
Atividade eólica x atividade de pesca
tradicional

INDICADORES
DOS CONFLITOS
Obstrução de áreas de acesso ao mar

MUNICÍPIOS

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

São Miguel do Gostoso

QUEIROZ, 2016

Macau (RDSPT)

HOFSTAETTER, 2016

Areia Branca

Degradação da vegetação nativa e alteração das dinâmicas
ambientais da fauna

Atividade eólica x comunidade
Utilização de áreas de lazer e interação social

REDE MANGUEMAR, 2017

Macau

HOFSTAETTER, 2016

Rio do Fogo

IMPROTA, 2008 e
FERRAZ, 2014

Macau

HOFSTAETTER, 2016

Guamaré

HOFSTAETTER, 2016
REDE MANGUEMAR, 2017
REDE MANGUEMAR, 2017

Pedra Grande

COSTA, 2014

São Miguel do Gostoso

QUEIROZ, 2016

Guamaré

IDEMA, 20191

Macau

REDE MANGUEMAR, 2017

Desmatamento e soterramento de lagoas interdunares

Macau

Plantação de culturas (com utilização de agrotóxicos) às margens do Rio Maxaranguape, retiranAtividade de agricultura x comunidade
do as espécies nativas (fauna e flora) e causando o
assoreamento e diminuição da profundidade do rio

Pesca predatória (atividade
comercial) x comunidade

Pesca amadora x comunidade

Atividade de indústrias têxteis x
comunidade
Atividade industrial x comunidade

Desrespeito, por parte dos pescadores, ao período de defeso
e redução dos estoques pesqueiros por utilização de rede de
espera e compressor de ar

OSC OCEÂNICA, 20192
HOFSTAETTER, 2016

Galinhos

REDE MANGUEMAR, 2017

São Miguel do Gostoso

QUEIROZ, 2016

Maxaranguape

OLIVEIRA; PEREIRA;
VIEIRA, 2011

Touros

CASTRO, 2013

Rio do Fogo

IMPROTA, 2008

Ceará-Mirim

RIO GRANDE DO NORTE, 2013a

Extremoz

RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
0008854-07.2012.4.05.8400 (JF/RN)

Baía Formosa

0005908-33.2010.4.05.8400 (JF/RN)

Macau

REDE MANGUEMAR, 2017

Caça, com o uso de arpão (Ponta Negra)

Natal

OSC OCEÂNICA, 2019

Caça, com o uso de arpão, em local de uso comum do povo
(Pirangi do Norte), comprometendo a segurança dos banhistas e a fauna aquática ameaçada de extinção

Parnamirim

OSC OCEÂNICA, 2019

Caça, com o uso de arpão, em local de uso comum do povo
(Pirangi do Sul e Búzios)

Nísia Floresta

OSC OCEÂNICA, 2019

Lançamento de esgotos e resíduos em corpo hídrico (Rio
Jundiaí)

Macaíba

GURGEL, 2015

Lançamento de esgotos e resíduos em corpos hídricos (Rio
Golandim)

São Gonçalo do Amarante

COSTA, 2012

Lançamento de contaminantes no Estuário Rio Potengi; degradação ambiental de grandes proporções

Natal
Arez

REDE MANGUEMAR, 2017
0001611-07.2015.4.05.8400 (JF/RN)
SILVA, 2015

Obstrução de áreas de acesso ao mar

Nísia Floresta

RIO GRANDE DO NORTE, 2012

Obstrução de circulação no mar e interferência na dinâmica
da fauna aquática

Ceará-Mirim

RIO GRANDE DO NORTE, 2013a

Guamaré

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c

Sobreposição de atividades, gerando insegurança náutica e
prejudicando as atividades envolvidas

Parnamirim

OSC OCEÂNICA, 2019

Nísia Floresta

OSC OCEÂNICA, 2019

Comprometimento do acesso ao mar, ocasionando acidentes

Nísia Floresta

RIO GRANDE DO NORTE, 2012

Comprometimento do ecossistema dunar (fauna, flora e poluição da água de lagoas)

Nísia Floresta

OSC OCEÂNICA, 2019
IC - 070.2014.000001 (MP/RN)

Extremoz

050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)

São Miguel do Gostoso

RIO GRANDE DO NORTE, 2013d
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automotores x comunidade

REDE MANGUEMAR, 2017
QUEIROZ, 2016

Uso de currais (instrumento de pesca), causando impactos
negativos (tirando a circulação das embarcações de realização de atividade da pesca artesanal)

Atividade industrial de beneficiamento
Poluição de corpo hídrico
de cana-de-açúcar x comunidade

Atividade de turismo náutico x
atividade de pesca tradicional

São Miguel do Gostoso
Macau

Atividade eólica x agricultura familiar Ocupação de áreas de agricultura familiar

REDE MANGUEMAR, 2017

Galinhos

Assoreamento pela movimentação de areia no parque eólico
na instalação no Rio Tubarão (RDSPT)
Descaracterização da paisagem com comprometimento do
Atividade eólica x turismo comunitário ecossistema dunar, base para a atividade de turismo comunitário

REDE MANGUEMAR, 2017

Areia Branca

Galinhos
Uso de áreas utilizadas para a pecuária

REDE MANGUEMAR, 2017
REDE MANGUEMAR, 2017

Galinhos
Poluição visual e obstrução de áreas de acesso ao mar

REFERÊNCIAS
INSTITUCIONAIS/JURISDICIONAIS
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Nísia Floresta

OSC OCEÂNICA, 2019

Extremoz

RIO GRANDE DO NORTE, 2013b

Guamaré

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c

Atividade de indústrias têxteis x
comunidade

Jundiaí)
Lançamento de esgotos e resíduos em corpos hídricos (Rio
Golandim)

Lançamento de contaminantes no Estuário Rio Potengi; deAtividade industrial x comunidade
gradação ambiental de grandes proporções
DEFINIÇÃO DO CONFLITO
INDICADORES
Atividade (atores
industrial
de beneficiamento
envolvidos)
DOS CONFLITOS
Poluição de corpo hídrico
de cana-de-açúcar x comunidade
Atividade eólica x atividade de pesca
Atividade tradicional
de turismo náutico x
atividade de pesca tradicional

Obstrução de áreas de acesso ao mar
Obstrução de áreas
de acesso
aoemar
circulação
no mar
interferência na dinâmica
da fauna aquática
Sobreposição de atividades, gerando insegurança náutica e
Poluição visual e obstrução de áreas de acesso ao mar
prejudicando as atividades envolvidas
Comprometimento do acesso ao mar, ocasionando acidentes
Comprometimento do ecossistema dunar (fauna, flora e poDegradação
dade
vegetação
luição da água
lagoas) nativa e alteração das dinâmicas
ambientais da fauna

Atividade
deeólica
circulação
de veículos
Atividade
x comunidade
automotores x comunidade
Morte de tartarugas
Utilização
de áreas de lazer e interação social
Uso de áreas utilizadas para a pecuária
Assoreamento pela movimentação de areia no parque eólico
na instalação no Rio Tubarão (RDSPT)

São Gonçalo do Amarante

COSTA, 2012

Natal
MUNICÍPIOS
Arez
São Miguel do Gostoso
Nísia Floresta
Macau (RDSPT)
Ceará-Mirim
Areia Branca
Guamaré
Galinhos
Parnamirim
Macau
Nísia Floresta
Rio do
Fogo
Nísia
Floresta
Macau
Nísia
Floresta
Guamaré
Extremoz
Galinhos
São Miguel do Gostoso
Areia Branca
Nísia Floresta
Pedra Grande
Extremoz
São Miguel do Gostoso
Guamaré
Guamaré
Parnamirim
Macau
Senador Georgino Avelino
Galinhos
Canguaretama
São Miguel do Gostoso
Baía Formosa
Macau
Arez
Macau
Parnamirim

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
SILVA, 2015
QUEIROZ, 2016
HOFSTAETTER, 2016

HOFSTAETTER, 2016
IMPROTA, 2008 e
FERRAZ, 2014
HOFSTAETTER, 2016
HOFSTAETTER, 2016

COSTA, 2014
QUEIROZ, 2016

QUEIROZ, 2016

REDE MANGUEMAR, 2017
0001611-07.2015.4.05.8400 (JF/RN)
REFERÊNCIAS
INSTITUCIONAIS/JURISDICIONAIS
RIO GRANDE DO NORTE, 2012
REDE MANGUEMAR, 2017
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
REDE MANGUEMAR, 2017
RIO GRANDE DO NORTE, 2013c
REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019
REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019
RIO GRANDE DO NORTE, 2012
OSCMANGUEMAR,
OCEÂNICA, 2019
REDE
2017
IC - 070.2014.000001 (MP/RN)
050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)
REDE MANGUEMAR, 2017
RIO GRANDE DO NORTE, 2013d
REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019
RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
RIO GRANDE DO NORTE,
2013c
IDEMA, 20191
IDEMA, 2019
REDE MANGUEMAR, 2017
IDEMA, 2019
REDE MANGUEMAR, 2017
IDEMA, 2019
IDEMA, 2019
0004912-40.2007.4.05.8400
OSC OCEÂNICA, 20192(JF/RN)

SILVA, 2015
HOFSTAETTER, 2016
IDEMA, 2019
Descaracterização da paisagem com comprometimento do
Nísia
Floresta
IDEMA, 2019 2017
Atividadeeólica
de empresas
passeios ecossistema dunar, base para a atividade de turismo comuGalinhos
REDE MANGUEMAR,
Atividade
x turismodecomunitário
turísticos x atividade de pesca
Obstrução
temporária de acesso ao mar
Senador Georgino Avelino
IDEMA, 2019
nitário
1
Tal referência
diz
respeito
à
reunião
presencial,
realizada
entre
os
membros
do
Projeto
e
representantes
da
instituição
(mais
especificamente,
tradicional
IDEMA, 2019
Atividade eólica
x agricultura familiar Ocupação de áreas de agricultura familiar
São Canguaretama
Miguel do Gostoso
QUEIROZ, 2016
Desmatamento e soterramento de lagoas interdunares

a assessora técnica Ana Maria Teixeira Marcelino). Sempre que for utilizada a referência “IDEMA, 2019”, trata-se de menção a tal encontro.
Baía Formosa
IDEMA, 2019
Plantação
deàculturas
utilizaçãorealizada
de agrotó-entre os
2
Igualmente, tal referência diz
respeito
reunião(com
presencial,
membros do Projeto e representantes da organização.
Assim,
xicos) às margens do Rio Maxaranguape, retiranOLIVEIRA; PEREIRA;
São
Miguel
do
Gostoso
IDEMA, 2019
Maxaranguape
Atividade
de
agricultura
x
comunidade
sempre que utilizada, a referência
“OSC OCEÂNICA, 2019” é menção a tal encontro.
VIEIRA, 2011
do as espécies nativas (fauna e flora) e causando o
Atividade imobiliária-turística x
atividade de pesca tradicional

Especulação imobiliária que afasta comunidades de pescaassoreamento
e diminuição
dores
das áreas próximas
ao marda profundidade do rio

Pesca predatória (atividade
comercial) x comunidade

Obstrução de áreas de acesso aos rios e praias, descarte de
Desrespeito,
por parte dos pescadores, ao período de defeso
resíduo
líquido
e redução dos estoques pesqueiros por utilização de rede de
espera e compressor de ar
Restrição do acesso à praia
Uso de currais (instrumento de pesca), causando impactos
negativos
circulação
embarcações
Obstrução(tirando
de áreasade
acesso aodas
mar,
acúmulo dede
lixorealizae desção
dede
atividade
da pescaao/no
artesanal)
carga
esgoto próxima
mar

Caça, com o uso de arpão (Ponta Negra)
Atividade imobiliária-turística x
comunidade
Pesca amadora x comunidade

Atividade de indústrias têxteis x
comunidade

Caça, com o uso de arpão, em local de uso comum do povo
(Pirangi do Norte), comprometendo a segurança dos banhisOcupação irregular de área de dunas
tas e a fauna aquática ameaçada de extinção
Caça, com o uso de arpão, em local de uso comum do povo
Ocupação
promovendo destruição e dano a vegeta(Pirangi doindevida,
Sul e Búzios)
ção natural em área de preservação (mata ciliar) e a poluição
Lançamento
de
esgotos
resíduos em corpo
hídrico (Rio
do corpo hídrico (lagoa deeGuaraíras/lagoa
do Coelho)
Jundiaí)

Lançamento de esgotos e resíduos em corpos hídricos (Rio
Golandim) indevida, promovendo dano em área de preserOcupação
vação
permanente
(vegetação no
natural,
borda
tabuleiro,
Lançamento
de contaminantes
Estuário
Riode
Potengi;
deAtividade industrial x comunidade
falésia,
etc)
na praiadedegrandes
Pipa e do
Madeiro (Tibau do Sul);
gradação
ambiental
proporções
Praia do Sagi (Baía Formosa)
Atividade industrial de beneficiamento
Poluição de corpo hídrico
de cana-de-açúcar x comunidade
Obstrução de áreas de acesso ao mar
Atividade de
de turismo
turismo náutico
náutico xx
Atividade
atividadecomunidade
de pesca tradicional

Obstrução de circulação no mar e interferência na dinâmica
da fauna aquática
Degradação
do meio ambiente marinho (passeio nos parrachos) com diminuição de valor da paisagem
Sobreposição de atividades, gerando insegurança náutica e
prejudicando as atividades envolvidas
Comprometimento do acesso ao mar, ocasionando acidentes
Comprometimento do ecossistema dunar (fauna, flora e poluição da água de lagoas)
Tráfego de embarcações de lazer, bem como práticas desportivas na área de banho e uso comum, ocasionando acidentes
e prejudicando a atividade de pesca

Atividade de circulação de veículos
Atividade
de turismo
e esportes
automotores
x comunidade
náuticos x comunidade

Tibau do Sul

SILVA, 2011

Touros
Parnamirim
Rio
do Fogo

CASTRO, 2013
IMPROTA, 2008

Ceará-Mirim
Nísia
Floresta

RIO GRANDE
DO NORTE,
2013b
OSC OCEÂNICA,
2019
0008854-07.2012.4.05.8400
0811739-19.2016.4.05.8400 (JF/RN)
0005908-33.2010.4.05.8400
OSC OCEÂNICA, 2019 (JF/RN)

Extremoz
Nísia
Floresta
Baía
Formosa
Parnamirim
Tibau
Macau
Parnamirim
Natal
Natal
Rio
do Fogo
Parnamirim

PEREIRA FILHO; SILVA,
2016
SANTOS, 2016
IMPROTA, 2008 e
FERRAZ, 2014

Baía Formosa
Nísia
Floresta
Senador
Georgino
Avelino
Touros
Macaíba
São Gonçalo do Amarante
Tibau do Sul

GURGEL, 2015
COSTA, 2012

Baía Arez
Formosa

SILVA, 2015

Nísia Floresta
Touros
Ceará-Mirim

MEDEIROS; SOARES;
LOPES, 2013

Nísia
Floresta
Parnamirim
Nísia Floresta
Ceará-Mirim
Nísia
Floresta
Guamaré
Extremoz
Parnamirim
São Miguel do Gostoso
Nísia Floresta
Tibau
do Sul
Extremoz

REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019 (JF/RN)
0007271-55.2010.4.05.8400
OSC OCEÂNICA, 2019
IC - 1.28.000.001860/2012-76 (MPF)
OSC OCEÂNICA, 2019 (JF/RN)
0808839-63.2016.4.05.8400

Natal

Guamaré
Rio
do Fogo
Parnamirim

REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019
RIO GRANDE
DO NORTE,
2013a
OSC OCEÂNICA,
2019

0001156-27.2008.8.20.0158 (TJ/RN)
0804207-28.2015.4.05.8400 (JF/RN)
238588/2014-4 (PARECER)
IC - 1.28.000.000565/2012-01 (MPF)
REDE MANGUEMAR, 2017
0807101-40.2016.4.05.8400
(JF/RN)
0001611-07.2015.4.05.8400
IC - 1.28.000.000039/2004-22(JF/RN)
(MPF)
PA - 1.28.000.001792/2013-26
(MPF)
RIO GRANDE DO NORTE, 2012
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
IDEMA,
2019 2013c
RIO GRANDE
DO NORTE,
3
20192019
OSCPGE/RN,
OCEÂNICA,

20192019
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,
PGE/RN, 2019
RIO GRANDE DO NORTE, 2012
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
OSC OCEÂNICA, 2019
RIO- 070.2014.000001
GRANDE DO NORTE,
2013c
IC
(MP/RN)
IDEMA, 2019
050000-21.2007.8.20.0162
(TJ/RN)
PGE/RN, 2019
RIOREDE
GRANDE
DO NORTE,2017
2013d
MANGUEMAR,
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,
20192019
RIO GRANDE
DO NORTE,
PGE/RN,
2019 2013b

Morte de sonora
tartarugas
Poluição
gerada pelas embarcações, incluindo no período noturno, gerando impactos negativos para o ambiente
natural e a população residente (Lagoa do Bonfim/Pirangi do
Sul e Pirangi do Norte)

Guamaré
Canguaretama
Parnamirim
Nísia
Floresta

RIOREDE
GRANDE
DO NORTE,2017
2013c
MANGUEMAR,
20192019
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,

Senador Georgino Avelino
Parnamirim
Canguaretama

IDEMA, 2019
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,
20192019

Poluição dos corpos hídricos gerada pelas embarcações motorizadas na Lagoa do Bonfim e demais lagoas

Baía Formosa
Nísia Floresta

IDEMA, 2019
0004912-40.2007.4.05.8400
OSC OCEÂNICA, 2019 (JF/RN)

Utilização inadequada da Lagoa do Porão, ocasionando assoreamento e consequente redução do nível da água

Ceará-Mirim

RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
IDEMA, 2019
PGE/RN, 2019

Falta de ordenamento do uso das lagoas, gerando resíduos
Tal referência diz respeito à reunião
presencial, realizada entre os membros do Projeto e representantes da instituição (mais
especificamente,
OSC OCEÂNICA,
2019
sólidos e líquidos, poluição hídrica, poluição sonora, degraNísia Floresta
Atividade turística
e de Ana
lazer xMaria Teixeira Marcelino). Sempre que for utilizada a referência “IDEMA, 2019”, trata-se de menção a tal encontro.
a assessora
técnica
dação das margens, comprometimento da biodiversidade
comunidade
2
Igualmente,
tal referência diz
respeito
à reunião
presencial,
Conflito
de atividades
desenvolvidas
(passeiosrealizada
de buggy, deentre os membros do Projeto e representantes da organização. Assim,
050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)
sempre que utilizada, a referência
OCEÂNICA,
é duna,
menção
a tal encontro.
cavalo e“OSC
dromedário,
descida de2019”
esqui na
comércio
1

de artesanato em dunas, barracas de alimentos, bebidas)
com os requisitos de qualidade ambiental em APP (manCONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
guezal e dunas)

COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

Extremoz

NF - 1.28.000.001320/2016-16
(MPF)
IC - 1.28.000.001115/2011-46 (MPF)
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Atividade de empresas de passeios
turísticos x atividade de pesca
tradicional

Atividade imobiliária-turística x
Atividade turística e de lazer x
atividade de pesca tradicional
comunidade

Canguaretama

REDE MANGUEMAR, 2017

Poluição sonora gerada pelas embarcações, incluindo no período noturno, gerando impactos negativos para o ambiente
natural e a população residente (Lagoa do Bonfim/Pirangi do
Sul e Pirangi do Norte)

Nísia Floresta

OSC OCEÂNICA, 2019

Poluição dos corpos hídricos gerada pelas embarcações motorizadas na Lagoa do Bonfim e demais lagoas
Obstrução temporária de acesso ao mar
Utilização inadequada da Lagoa do Porão, ocasionando assoreamento e consequente redução do nível da água

Nísia
Nísia Floresta
Floresta
Senador Georgino Avelino

Falta de ordenamento do uso das lagoas, gerando resíduos
sólidos e líquidos,
poluição
poluição sonora,
degraEspeculação
imobiliária
quehídrica,
afasta comunidades
de pescadaçãodas
dasáreas
margens,
comprometimento
da biodiversidade
dores
próximas
ao mar
Conflito de atividades desenvolvidas (passeios de buggy, de
Obstrução
de áreas dedescida
acesso aos
rios e na
praias,
descarte
de
cavalo e dromedário,
de esqui
duna,
comércio
resíduo
líquidoem dunas, barracas de alimentos, bebidas)
de artesanato
com os requisitos de qualidade ambiental em APP (manguezal e dunas)
Restrição do acesso à praia

São Miguel do Gostoso
Nísia Floresta
Tibau do Sul

Obstrução de áreas de acesso ao mar, acúmulo de lixo e descarga de esgoto próxima ao/no mar
Atividade imobiliária-turística x
comunidade

Ocupação irregular de área de dunas

Arez
Parnamirim
Parnamirim

SILVA, 2015

Canguaretama
Ceará-Mirim
Baía Formosa
SILVA, 2011

Parnamirim
Extremoz
Nísia
Floresta
Nísia Floresta
Extremoz
Parnamirim
Natal
Tibau
Ceará-Mirim
Parnamirim
Canguaretama
Natal

PEREIRA FILHO; SILVA,
2016

Rio do Fogo

IMPROTA, 2008 e
FERRAZ, 2014

SANTOS, 2016

Baía Formosa

Atividade de comércio informal
(barraqueiros) x comunidade

Ocupação indevida, promovendo destruição e dano a vegetaOcupação
cercas,(mata
muros
e escadarias)
de
ção naturalirregular
em área(barracas,
de preservação
ciliar)
e a poluição
faixa
de praia
e APP
(Lagoa
de Jacumã, Lagoa
de Pirrichiu,
do corpo
hídrico
(lagoa
de Guaraíras/lagoa
do Coelho)
Praia de Cacimbinhas, Praia do Giz e Búzios)

SenadorTibau
Georgino
Avelino
do Sul
Touros

Ocupação indevida, promovendo dano em área de preservação permanente (vegetação natural, borda de tabuleiro,
falésia, etc) na praia de Pipa e do Madeiro (Tibau do Sul);
Praia do Sagi (Baía Formosa)

Baía
Formosa
Tibau
do Sul

OSC OCEÂNICA, 2019
IDEMA, 2019
20192019
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,
IDEMA, 2019
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
IDEMA, 2019
IDEMA, 2019
IDEMA, 2019
PGE/RN,
2019
IDEMA, 2019
OSC OCEÂNICA, 2019
REDE MANGUEMAR, 2017
050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)
OSC OCEÂNICA, 2019
NF - 1.28.000.001320/2016-16
OSC OCEÂNICA,
(MPF) 2019
IC - 1.28.000.001115/2011-46
OSC OCEÂNICA, 2019 (MPF)
0811739-19.2016.4.05.8400 (JF/RN)
RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
OSC OCEÂNICA, 2019
2011.002323-9 (TJ/RN)
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
2011.010039-7 (TJ/RN)
2007.84.00.007963-4 (TJ/RN)
0007271-55.2010.4.05.8400 (JF/RN)
2007.84.00.002291-0 (TJ/RN)
0006767-20.2008.4.05.8400 (JF/RN)
0005355-49.2011.4.05.8400 (JF/RN)
IC - 1.28.000.001860/2012-76(JF/RN)
(MPF)
0002655-37.2010.4.05.8400
0001367-87.2011.8.20.0116
0808839-63.2016.4.05.8400 (TJ/RN)
(JF/RN)
0812856-11.2017.4.05.8400 (JF/RN)
0001156-27.2008.8.20.0158
0804734-09.2017.4.05.8400 (TJ/RN)
(JF/RN)
0804399-87.2017.4.05.8400
0804207-28.2015.4.05.8400 (JF/RN)
(JF/RN)
0007956-91.2012.4.05.8400
(JF/RN)
238588/2014-4 (PARECER)

0802820-70.2018.4.05.8400
IC - 1.28.000.000565/2012-01(JF/RN)
(MPF)
0807101-40.2016.4.05.8400
OSC OCEÂNICA, 2019 (JF/RN)
IC - 1.28.000.000039/2004-22
(MPF)
0103098-29.2017.8.20.0145
(TJ/RN)
Nísia Floresta
0102276-45.2014.8.20.0145
(TJ/RN)
PA - 1.28.000.001792/2013-26
3
Baía
Formosa
Tal referência diz respeito à reunião presencial realizada entre representante da instituição (mais especificamente,
a Procuradora
0008715-55.2012.4.05.8400
(JF/RN)
(MPF) do Estado
(TJ/RN)
Marjorie Madruga Alves Pinheiro) e membros do Projeto. Sempre que for utilizada a referência “PGE/RN,
2019”
se trata0101981-08.2014.8.20.0145
de menção a esse encontro.
MEDEIROS;
SOARES;
Touros
OSC OCEÂNICA, 2019
LOPES, 2013
Parnamirim
NF - 1.28.000.000818/2016-61
Atividade de turismo náutico x
Degradação do meio ambiente marinho (passeio nos parraIDEMA, 2019
Rio do Fogo
(MPF)
comunidade
chos) com diminuição de valor da paisagem
PGE/RN,
20193
Obstrução da paisagem e poluição visual (área non aedificandi de Ponta Negra)

Natal
Parnamirim

Poluição sonora

Extremoz
Ceará-Mirim
Ceará-Mirim
Guamaré

Ocupação indevida de área protegida (área de desova de
Tráfego de embarcações de lazer, bem como práticas desporAtividade de comércio formal (bares e tartaruga-marinha)
tivas na área de banho e uso comum, ocasionando acidentes
restaurantes) x comunidade
e prejudicando a atividade de pesca
Atividade de turismo e esportes
náuticos x comunidade

Construção irregular em APP

Atividade de empresa concessionária Poluição sonora gerada pelas embarcações, incluindo no peLançamento de poluentes e degradação ambiental
ríodo noturno, gerando impactos negativos para o ambiente
(de água e esgoto) x comunidade
natural e a população residente (Lagoa do Bonfim/Pirangi do
Desmatamento de vegetação e obstrução da paisagem em
Atividade salineira x comunidade
Sul e Pirangi do Norte)
área de acesso público
Poluição dos corpos hídricos gerada pelas embarcações moAprisionamento dos camarões, resultando na redução de
Atividade salineira x atividade de
torizadas na Lagoa do Bonfim e demais lagoas
estoque
pesca

Atividade petrolífera x comunidade
Atividade turística e de lazer x
comunidade

Uso
de terras
com finsdade
exploração
petrolífera
e impediUtilização
inadequada
Lagoa
do Porão,
ocasionando
assomento
do acesso
dos moradores
tradicionalmente
reamento
e consequente
reduçãoàs
doterras
nível da
água
ocupadas (atividade de subsistência)
Falta de ordenamento do uso das lagoas, gerando resíduos
Poluição do ar e da água
sólidos e líquidos, poluição hídrica, poluição sonora, degraContaminação
do solo
e águas subterrâneas
superficiais por
dação das margens,
comprometimento
da biodiversidade
substâncias químicas
Conflito de atividades desenvolvidas (passeios de buggy, de
cavalo e dromedário,
descida
denas
esqui
na 4,
duna,
Degradação
de recursos
naturais
ZPAs
8 e 9comércio
de artesanato em dunas, barracas de alimentos, bebidas)
com os requisitos de qualidade ambiental em APP (manguezal e dunas)

Ocupações irregulares permanentes
em áreas protegidas (população em
vulnerabilidade social) x comunidade Degradação de recursos naturais (dunas)

IDEMA, 2019
0011076-16.2005.8.20.0001
(TJ/RN)
PGE/RN, 2019
RIO
RIO GRANDE
GRANDE DO
DO NORTE,
NORTE, 2013b
2013a
RIO
RIO GRANDE
GRANDE DO
DO NORTE,
NORTE, 2013a
2013c

IDEMA, 2019
0001998-27.2012.4.05.8400
(JF/RN)
PGE/RN, 2019
0805888-96.2016.4.05.8400
(JF/RN)
REDE MANGUEMAR, 2017
0005725-91.2012.4.05.8400
(JF/RN)
IDEMA, 2019

Tibau do Sul
Parnamirim
Nísia Floresta
Tibau do
do Sul
Sul
Tibau

0008628-02.2012.4.05.8400
(JF/RN)
PGE/RN, 2019
IC - 1.28.000.000823/2016-74
REDE MANGUEMAR, 2017(MPF)

Parnamirim
Canguaretama
Macau
Nísia
Floresta
Natal
Parnamirim
Areia Branca

SILVA, G., 2013

Nísia Floresta
Macau

SANTOS et al., 2016

Ceará-Mirim
Areia Branca

SILVA, G., 2013

Guamaré
Nísia Floresta
Natal
Natal
Extremoz

20192019
OSC IDEMA,
OCEÂNICA,

UFRN, 2010
MEDEIROS, 2017

Extremoz

Atividade de carcinicultura x
ecoturismo

Degradação da paisagem natural e poluição da água

Atividade de carcinicultura x extração
Poluição da água e desmatamento
de ostras (atividade de subsistência)

Poluição de corpo hídrico

050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)
IC -NF
1.28.000.001317/2015-11
(MPF)
- 1.28.000.001320/2016-16
(MPF)
RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
IC - 1.28.000.001115/2011-46 (MPF)
050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)
0103234-60.2016.8.20.0145 (TJ/RN)
0103322-64-2017.8.20.0145 (TJ/
RN)

Nísia Floresta

Canguaretama

OSC OCEÂNICA, 2019
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a
IDEMA, 2019
PGE/RN, 2019

0800254-51.2018.4.05.8400 (JF/RN)

Guamaré
Atividade de carcinicultura x atividade
Poluição da água e proibição de acesso às áreas de pesca
de pesca artesanal

REDE
2017
OSCMANGUEMAR,
OCEÂNICA, 2019
REDE MANGUEMAR, 2017
OSC OCEÂNICA, 2019

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c
GALVÃO NETO, 2009
SILVA, F., 2013

Arez

SILVA, 2015

Canguaretama

GALVÃO NETO, 2009

Arez

SILVA, 2015

Porto do Mangue

ARAÚJO, 2015

Arez

SILVA, 2015

Canguaretama

GALVÃO NETO, 2009
SILVA, F., 2013

Baía Formosa

SILVA, F., 2013
RIO GRANDE DO NORTE, 2013b

Extremoz
Tal referência diz respeito à reunião presencial realizada entre representante da
instituição (mais especificamente,
a Procuradora do Estado
0000347-23.2013.4.05.8400
(JF/RN)
Marjorie Madruga Alves Pinheiro) e membros do Projeto. Sempre que for utilizada aGuamaré
referência “PGE/RN, 2019” se trata deRIO
menção
encontro.
GRANDE a
DOesse
NORTE,
2013c
3

Atividade de carcinicultura x
comunidade

Poluição do solo, dos recursos hídricos, desmatamento (manguezais) e impedimento de regeneração de vegetação; Rio
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
Jundiaí (Macaíba e São Gonçalo do Amarante); Rio CearáCOMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES
E NOVOS DIÁLOGOS
Mirim (Extremoz)

Natal

UFRN, 2010

Macau

COSTA et al., 2010

0002120-79.2008.4.05.8400 (JF/RN)

Arez

2006.84.00.005354-9 (TJ/RN)

São Gonçalo do Amarante

0804593-92.2014.4.05.8400 (JF/RN)

Senador Georgino Avelino

0001160-26.2008.4.05.8400 (JF/RN)

Macaíba
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,

0000397-44.2016.4.05.8400 (JF/RN)

Guamaré
Atividade de carcinicultura x atividade
Poluição da água e proibição de acesso às áreas de pesca
de pesca artesanal
Atividade de carcinicultura x
ecoturismo

Degradação da paisagem natural e poluição da água

Atividade de carcinicultura x extração
Poluição da água e desmatamento
de ostras (atividade de subsistência)

Poluição de corpo hídrico

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c

Canguaretama

GALVÃO NETO, 2009
SILVA, F., 2013

Arez

SILVA, 2015

Canguaretama

GALVÃO NETO, 2009

Arez

SILVA, 2015

Porto do Mangue

ARAÚJO, 2015

Arez

SILVA, 2015

Canguaretama

GALVÃO NETO, 2009
SILVA, F., 2013

Baía Formosa

SILVA, F., 2013
RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
0000347-23.2013.4.05.8400 (JF/RN)

Extremoz
Atividade de carcinicultura x
comunidade

Atividade de piscicultura x
comunidade

Guamaré
Poluição do solo, dos recursos hídricos, desmatamento (manguezais) e impedimento de regeneração de vegetação; Rio
Jundiaí (Macaíba e São Gonçalo do Amarante); Rio CearáMirim (Extremoz)

Comprometimento da biodiversidade nativa pela introdução
de espécies exóticas predadoras; desmatamento de mangue,
mata ciliar (Pirangi do Norte e Pium)

Obstrução da paisagem em área de uso público

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c

Natal

UFRN, 2010

Macau

COSTA et al., 2010

Arez

2006.84.00.005354-9 (TJ/RN)

São Gonçalo do Amarante

0804593-92.2014.4.05.8400 (JF/RN)

Senador Georgino Avelino

0001160-26.2008.4.05.8400 (JF/RN)

Macaíba

,

Baía Formosa

SILVA, F., 2013

Nísia Floresta

OLIVEIRA; MATTOS,
2007

Parnamirim

OSC OCEÂNICA, 2019

Tibau

PEREIRA FILHO; SILVA,
2016

São Miguel do Gostoso

OLIVEIRA; QUEIROZ,
2008

Mossoró

PINTO FILHO, 2016
RIO GRANDE DO NORTE, 2013a

Guamaré

RIO GRANDE DO NORTE, 2013c
MEDEIROS; SOARES;
LOPES, 2013

Extremoz

RIO GRANDE DO NORTE, 2013b

Ceará-Mirim

RIO GRANDE DO NORTE, 2013a

Natal
Processo intensivo de ocupação do solo. Aceleração do processo de assoreamento do Rio Pitimbu

Assoreamento e poluição dos mananciais hídricos

RIO GRANDE DO NORTE, 2013e

Parnamirim

OLIVEIRA; REIS, 2017

Natal

OLIVEIRA; REIS, 2017

Macaíba

OLIVEIRA; REIS, 2017

Touros

NUNES; TAVARES, 2008

Rio do Fogo

NUNES; TAVARES, 2008

Maxaranguape

NUNES; TAVARES, 2008
2007.009017-2 (TJ/TN)
2009.012728-6 (TJ/RN)

Mossoró
Touros

Processo intensivo de ocupação do solo, com a degradação
de dunas para garantir a expansão da construção civil

Degradação da estrutura geológica de falésias por atividade
antrópica (despejo de águas pluviais em área de praia)
Atividade de construção civil x
comunidade

Degradação de recursos naturais

NUNES; TAVARES, 2008

Rio do Fogo

IMPROTA, 2008

Maxaranguape

SILVA et al., 2015

Nísia Floresta

2007.009149-7 (TJ/RN)
2009.003238-9 (TJ/RN)
OSC OCEÂNICA, 2019

Natal

IC - 1.28.000.001264/2011-13 (MPF)
0805091-91.2014.4.05.8400 (JF/RN)

São Miguel do Gostoso

RIO GRANDE DO NORTE, 2013d

Tibau do Sul

0001929-87.2015.4.05.8400 (JF/RN)
0804207-28.2015.4.05.8400 (JF/RN)

Natal

2009.004756-2 (TJ/RN)
0007617-69.2011.4.05.8400 (JF/RN)
0804209-95.2015.4.05.8400 (JF/RN)

Extremoz

RIO GRANDE DO NORTE, 2013b
050000-21.2007.8.20.0162 (TJ/RN)

Nísia Floresta

RIO GRANDE DO NORTE, 2012
0000700-58.2016.4.05.8400 (JF/RN)
0005457-37.2012.4.05.8400 (JF/RN)
0004606-66.2010.4.05.8400 (JF/RN)
0101047-11.2018.8.20.0145 (TJ/RN)

Tibau do Sul

0007956-91.2012.4.05.8400 (JF/RN)
0010998-56.2009.4.05.8400 (JF/RN)
IC - 1.28.000.000684/2011-74 (MPF)
0802132-50.2014.4.05.8400 (JF/RN)
IC - 1.28.000.000541/2016-77 (MPF)
IC - 1.28.000.001559/2013-43 (MPF)
IC - 1.28.000.000697/2011-43
(MPF)

Areia Branca

REDE MANGUEMAR, 2017

Construções irregulares na área de praia, tabuleiro costeiro,
falésia, mata ciliar, manguezais e/ou dunas

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

RIO GRANDE DO NORTE, 2013d

NUNES; TAVARES, 2008 IC - 1.28.000.000644/2011-22 (MPF)

Ceará-Mirim
Touros

0000397-44.2016.4.05.8400 (JF/RN)

OSC OCEÂNICA, 2019

Nísia Floresta

Maxaranguape

Obstrução da paisagem e poluição visual - construções não
concluídas; Atlântico Norte (Extremoz); Resort Muriú (Ceará-Mirim); e Hotel BRA (Natal)

0002120-79.2008.4.05.8400 (JF/RN)

Parnamirim

OSC OCEÂNICA, 2019

Ceará-Mirim

IC - 1.28.000.000545/2011-41 (MPF)

Mossoró

0006944-76.2011.4.05.8400 (JF/RN)

Tibau do Sul

0002647-31.2008.4.05.8400 (JF/RN)
0008852-71.2011.4.05.8400 (JF/RN)
IC - 1.28.000.001559/2013-43 (MPF)

São Miguel do Gostoso

0002888-34.2010.4.05.8400 (JF/RN)

São José de Mipibu

0803034-66.2015.4.05.8400. (JF/
RN)
0802256-33.2014.4.05.8400 (JF/RN)
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IC - 1.28.000.001559/2013-43 (MPF)
IC - 1.28.000.000697/2011-43
(MPF)
Areia Branca

Degradação de recursos naturais

Atividade estatal para construção de obra pública com fins
turísticos com a degradação do ecossistema nativo e a produção de resíduos

Atividade de produção de lenha
(comércio) x comunidade

REDE MANGUEMAR, 2017

Parnamirim

OSC OCEÂNICA, 2019

Ceará-Mirim

IC - 1.28.000.000545/2011-41 (MPF)

Mossoró

0006944-76.2011.4.05.8400 (JF/RN)

Tibau do Sul

0002647-31.2008.4.05.8400 (JF/RN)
0008852-71.2011.4.05.8400 (JF/RN)
IC - 1.28.000.001559/2013-43 (MPF)

São Miguel do Gostoso

0002888-34.2010.4.05.8400 (JF/RN)

São José de Mipibu

0803034-66.2015.4.05.8400. (JF/
RN)
0802256-33.2014.4.05.8400 (JF/RN)

Maxaranguape

0800113-17.2018.4.05.8405 (JF/RN)

Rio do Fogo

00006829-11.2011.4.05.8400 (JF/
RN)

Atividade estatal para construção de infraestrutura rodoviária
com o impacto na fauna (reprodução de tartarugas) e flora
(desmatamento)

São Miguel do Gostoso

Construção irregular em APP com impacto na reprodução
de tartarugas

Senador Georgino Avelino

PP - 1.28.000.000301/2015-91
(MPF)

Corte indevido de vegetação de mata atlântica e lançamento
de gases tóxicos no ar

São José de Mipibu

0008124-98.2009.4.05.8400 (JF/RN)

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS
COMPREENSÕES, CONSTATAÇÕES E NOVOS DIÁLOGOS

083364-97.2014.4.05.8400 (JF/RN)
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E

ste livro trata do tema dos conflitos socioambientais na Zona
Costeira brasileira, com foco na realidade encontrada no Rio
Grande do Norte.

O território brasileiro possui mais de 8.000 km de extensão de
Zona Costeira, área submetida a especial proteção por parte da
Constituição Federal de 1988 e legislação infraconstitucional. Ao lado
da grande fragilidade ambiental que apresenta, bem como pelo fato
de se constituir local de vida e trabalho de comunidades tradicionais
(especialmente voltadas a atividades de pesca artesanal), também
possui forte potencialidade econômica. Nesse contexto, verifica-se
uma série de conflitos socioambientais, notadamente no âmbito da
realização de atividades econômicas que ali ocorrem e no controle
e fiscalização dessas atividades por parte dos órgãos de controle
ambiental.
Foi buscando entender essa realidade e seus desafios que, no ano
de 2017, constituiu-se o Projeto de Pesquisa denominado Conflitos
Socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade
contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário,
vinculado ao Departamento de Direito Público do Centro de Ciências
Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).
Após quatro anos de investigação e estudos, os pesquisadores que
chegaram ao final do Projeto decidiram compartilhar com a sociedade
o resultado de suas amplas e aprofundadas pesquisas buscando
apontar novas direções na compreensão e atuação sobre o tema dos
conflitos socioambientais. Os desafios e incertezas do momento atual
nos impulsionam a sair do lugar!
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