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RESUMO 

 

 

Boa parte dos municípios brasileiros enfrentam problemas ambientais. A discussão das 

questões nesta esfera assume um papel cada vez mais relevante, visto que um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é uma condição indispensável para uma sadia qualidade de vida. 

Diante desse contexto, os impactos ambientais no município de Mossoró/RN passam a ser mais 

debatidos pela academia, orgãos governamentais e sociedade. Dessa forma, o principal objetivo 

deste trabalho é demonstrar, a luz do ordenamento jurídico brasileiro, que tipos de possíveis 

crimes ambientais foram praticados no município de Mossoró/RN, com recorte temporal de 

2013 a 2017 e quais as ações desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual e Federal, na 

tentativa de combater estas ocorrências. A pesquisa é um estudo de caso, de cunho quanti-

qualitativa, que adota o método indutivo. Utilizou-se revisão bibliográfica, pesquisa 

documental junto aos processos penais ambientais em tramitação na Justiça estadual e federal 

do Rio Grande do Norte. E ainda, levantou-se informações, através da observação de campo na 

área de estudo e junto aos órgãos públicos municipais e estaduais envolvidos com a questão 

ambiental, além de entrevistas com os representantes de instituições de proteção ambiental. A 

pesquisa quantificou uma classificação das infrações em uma análise de 91 processos penais 

ambientais. Constatou-se que o Ministério Público se mostra atuante  por desenvolver um 

importante trabalho no combate aos crimes ambientais que foram praticados no município, seja 

no âmbito repressivo ou preventivo, apesar da existência de fatores, que limitaram a sua 

atuação, como por exemplo o fato dos   órgãos de fiscalização ambiental com atuação na área 

de estudo apresentarem deficiências no tocante a  estrutura e ao número reduzido de efetivo.  

 

 

Palavras-chave: Meio ambiente, crimes ambientais; Ministério Público; município de 

Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Good parts of the Brazilian municipalities face environmental problems. The discussion of 

issues in this sphere assumes an increasingly relevant role, since an ecologically balanced 

environment is an indispensable condition for a healthy quality of life. In this context, the 

environmental impacts in the municipality of Mossoro/RN are discussed more by academy, 

government agencies and society. That way, the main objective of this work is to demonstrate, 

in light of the Brazilian legal order, what types of possible environmental crimes were 

committed in the municipality of Mossoro/RN, with the temporary clipping of 2013 to 2017 

and which actions developed by the State and Federal Public ministry in an attempt to combat 

these occurrences. The research is a case study of quantitative and qualitative nature that adopts 

the inductive method. It was used bibliographical review, documentary research in 

environmental criminal proceedings in the State and Federal courts of Rio Grande do Norte. 

Information were still raised, through field observation in the study area and together with the 

municipal and state public agencies involved with the environmental issue, as well as interviews 

with representatives of environmental protection institutions. The research quantified a 

classification of offenses in an analysis of 91 environmental criminal proceedings. It was found 

that the Public ministry it shows acting for developing an important work of combat against 

environmental crimes that were practiced in the municipality, whether in the repressive or 

preventive scope, despite the existence of factors, which limited its operations, for exemple, the 

fact that the environmental inspection agencies that operate in the study area have deficiencies 

in relation to the structure and the reduced number of personnel.  

 

Key words: environment, environmental crimes, Public Ministry, municipality of Mossoró / 

RN. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

Vive-se em uma sociedade urbana industrial, que parece priorizar o desenvolvimento 

econômico desenfreado a qualquer custo, pouco se levando em consideração os danos 

ambientais que essa postura produtiva cartesiana pode ocasionar ao meio ambiente e à sadia 

qualidade de vida humana.  É possível que esse modelo de produção e consumo a qualquer 

custo, desrespeite a capacidade de autorregulamentação da natureza, ao se apropriar da mesma 

como uma mera fonte de recursos ilimitáveis, sem se preocupar com a conservação desses 

recursos para as futuras gerações.  

Uma consequência desse modelo de sociedade insustentável, do ponto de vista 

ambiental, é sem dúvida a degradação do meio ambiente a nível local e global, visto que os 

problemas relacionados a degradação ambiental ultrapassam as fronteiras e os limites dos 

territórios politicamente definidos. São situações que rompem com o equilíbrio dinâmico das 

leis naturais do Planeta Terra e, dessa forma, afetam negativamente a humanidade. 

Atualmente, essas questões ambientais se apresentam como uma consequência do 

desenvolvimento econômico e, notoriamente, alcança diferentes espaços utilizados pela 

sociedade. Nesse contexto de degradação ambiental, os crimes contra o meio ambiente se 

caracterizam como um problema da modernidade, com drásticas consequências para a saúde e 

economia das populações, além de comprometer os ecossistemas que dependem de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Esse fato é extremamente preocupante, pois o que a 

natureza levou milhões de anos para construir o homem está destruindo em poucas décadas. 

Foi nesse contexto de degradação do meio ambiente a nível local, nacional e global, 

que conforme Camargo (2003, p. 43) a partir do final do século XX, a humanidade passou a 

reconhecer a verdadeira necessidade de preservação e conservação do meio ambiente para o 

futuro da humanidade, incorporando, inclusive nessa preocupação, conforme Santos (2004, p. 

17), questões relacionadas aos aspectos sociais, políticos, ecológicos e econômicas com o uso 

racional dos recursos naturais.  

Foi, também nesta mesma conjuntura, que na busca de dirimir o conflito homem 

natureza, surgiu o ramo do Direito Ambiental, vocacionado com as questões atinentes a 

preservação do meio ambiente, visando regulamentar o comportamento da humanidade face as 

questões ambientais, possuindo assim, nesta perspectiva, uma perceptível ligação 
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interdisciplinar com a Geografia, na medida em que, assim como a Geografia se preocupa em 

estudar a relação homem/meio, o Direito Ambiental, também tem esse interesse.  

No entanto, o que muda é apenas o enfoque dado ao estudo. A Geografia estuda a 

relação homem/meio se preocupando em compreender e explicar o processo de produção e 

reprodução do espaço geográfico e o Direito Ambiental, foca sua análise na regulamentação 

dessa relação, visando a sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. De acordo com 

o geógrafo americano Rutherford Platt (1976; 2004, apud SOUZA, 2013, p. 269-270), a lei 

influencia o uso humano da Terra, pois por meio do aparato normativo regula o gerenciamento 

dos recursos naturais. 

 Segundo Souza (2013, p. 279), os estudos recentes a respeito da relação entre a 

Geografia e o Direito têm se mostrado proveitosos, na medida em que revela a interligação 

complexa existente entre o sistema jurídico com o aspecto material e simbólico do espaço, das 

paisagens e dos territórios. Para este autor, com base na bibliografia revisada pelo mesmo, o 

Direito, as leis, os processos e as decisões judiciais representam materiais geográficos, visto 

que se realizam e efetivam-se no âmbito concreto do espaço geográfico. 

Nesse contexto, a dimensão geográfica do Direito Ambiental ganha sustentáculo no 

conjunto de princípios desse ramo do Direito e nas regras e instrumentos que objetivam 

regulamentar a relação do homem com o meio ambiente. 

A geografia do Direito Ambiental se fundamenta tanto nos termos legais, como 

também, nos discursos doutrinários e da jurisprudência, bem como nos procedimentos de 

aplicação do Direito. Enfim, por meio do Direito Ambiental, o Estado impõe a realização de 

determinadas condutas em relação ao meio ambiente, estabelece qualificações específicas para 

o espaço e, dessa maneira, promove a produção do espaço por meio jurídico (SOUZA, 2016, p. 

09-12). 

Caracteriza-se a pesquisa neste contexto, por possuir um cunho interdisciplinar, visto 

que a mesma busca estabelecer um diálogo entre a Geografia e o Direito Ambiental. Diálogo 

este, que de acordo com Souza (2015, p. 07-12) é possível, visto que existe uma geografia no 

Direito Ambiental, que influencia na aplicação desse ramo do Direito, por meio da 

regulamentação da relação do homem com o meio ambiente de modo a permitir, condicionar 

ou proibir determinadas condutas com base no entendimento jurídico sobre este meio. 

A fim de regular a relação do homem com o meio em que vive, o Estado estabelece 

normas que devem ser respeitadas nessa relação, e punições, inclusive de caráter penal, para 

aqueles que praticam condutas lesivas ao meio ambiente consideradas criminosas. 
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Os crimes ambientais, nesta perspectiva, representam ações ou omissões praticadas 

pelo ser humano, no processo de produção e reprodução do espaço geográfico, que ocasionam 

danos ao meio ambiente, seja ele, natural, artificial ou cultural. São condutas criminosas 

consideradas pelo legislador pátrio, que provocam impactos ambientais, devendo seus autores, 

pessoas físicas ou jurídicas, serem punidos, inclusive com a privação da liberdade, pela prática 

das mesmas. Dessa forma, os crimes ambientais, representam impactos contra o ambiente, 

provocando danos ecológicos, dos mais diversos, no meio ambiente. 

Frente a esta conjuntura de agressões constantes ao meio ambiente, provocadas pela 

ação antrópica, que é marcada a sociedade atual, seja a nível local, nacional ou global, estando 

neste contexto, incluído o município de Mossoró/RN, cria-se o problema de pesquisa, que se 

trata de entender por meio deste trabalho a dinâmica das ocorrências de crimes contra o meio 

ambiente e as medidas tomadas pelo Ministério Público neste município, localizado na 

Mesorregião Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte, para combatê-los. 

 

1.2 Objetivos e Justificativa 

 

A presente dissertação tem como objetivo geral, demonstrar, a luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, que tipos de crimes ambientais foram praticados no município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017 e, quais as ações desenvolvidas pelo Ministério 

Público Estadual e Federal, na tentativa de combater estes delitos. E como objetivos específicos 

o trabalho propõe-se a: 

 Identificar os crimes ambientais que foram cometidos no município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017; 

 Apontar quais as medidas jurídicas específicas que o Ministério Público Estadual e Federal 

tomou diante da responsabilidade criminal daqueles que praticaram crimes ambientais no 

município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017; 

 Mostrar a distribuição espacial dos crimes ambientais praticados no município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017; 

  Identificar o perfil social das pessoas físicas autuadas pela prática de crimes ambientais no 

município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2107; 

 Determinar os fatores que facilitaram ou dificultaram a atuação do Ministério Público no 

enfretamento dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre o período 

de 2013 a 2017. 
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A questão ambiental é um dos temas de maior destaque na atualidade, tema esse que 

se encontra na pauta de discussão política dos chefes de Governo dos Estados Nações, da 

academia, da mídia e da opinião pública. Tal fato decorre da crescente ameaça pela qual passa 

a qualidade de vida e a própria existência humana no Planeta Terra, em razão da degradação 

ambiental provocada pela ação antrópica. Diante desse contexto de crise ecológica, que abrange 

desde o local ao global, observa-se nas últimas décadas no Brasil um despertar da consciência 

ambiental, com o surgimento significativo de políticas e instrumentos direcionados à 

preservação do meio ambiente, como por exemplo a legislação ambiental. 

Justifica-se a importância deste estudo pelo fato de a questão ambiental ser considerada 

como uma das temáticas mais relevantes da atualidade, visto que a qualidade de vida e a própria 

vida estão, diretamente, associadas ao equilíbrio dinâmico do meio ambiente. O benefício desta 

pesquisa se encontra na possibilidade de mostrar para a sociedade mossoroense que tipos de 

crimes ambientais são cometidos no município de Mossoró/RN e o que o Estado, por meio de 

uma de suas instituições permanentes, essencial e indispensável à sua função jurisdicional, que 

é o Ministério Público, tem feito juridicamente para coibir estes delitos ambientais.  

Dessa forma, a pesquisa busca identificar as ações que degradam o meio ambiente no 

município, bem como relacionar as políticas públicas de fiscalização existentes para combatê-

las, sendo, neste contexto, uma espécie de ferramenta que auxilia na identificação, 

compreensão, bem como na resolução de possíveis conflitos socioambientais no município de 

Mossoró/RN. 

Levando em consideração a existência de poucos trabalhos acadêmicos relacionados 

aos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, tendo sido identificados apenas 

três: (TOMAS, 2004), (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009) e (FERNANDES, 2014), acredita-se 

que esta pesquisa será mais um estudo científico a somar aos poucos que já existem sobre essa 

temática no município. O estudo permitirá conhecer e entender melhor as condutas delituosas 

que agridem o meio ambiente em Mossoró e, dessa forma, poderá subsidiar a implementação 

de projetos de políticas públicas voltadas para gestão sustentável do meio ambiente. 

  

1.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Do ponto de vista metodológico, partiu-se do princípio de que o conhecimento 

científico deve ser confiável e, dessa forma, não pode ser produzido aleatoriamente, ou seja, de 

modo desconexo e assistemático, mas sim, obedecendo a padrões rígidos de racionalidade. A 



25 
 

pesquisa científica é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo, que 

necessita de tratamento científico. Significa muito mais do que procurar a verdade, sendo uma 

busca por respostas para questionamentos propostos, que faz uso de métodos científicos 

(LAKATOS; MARCONI, 2009). Nesse mesmo sentido Diehl e Tatin (2004, p.47), afirmam que: 

 

A pesquisa constitui-se num procedimento racional e sistemático, cujo 

objetivo é proporcionar respostas aos problemas propostos. Ao seu 

desenvolvimento é necessário o uso cuidadoso de métodos, processos e 

técnicas.  
 

 

A pesquisa científica, enquanto conhecimento sistematizado, para ser realizada 

depende de um referencial metódico para o seu sucesso, O método, portanto, deriva-se da 

metodologia e, trata-se do conjunto de processos através dos quais se torna possível conhecer 

uma determinada realidade, sendo um processo tanto intelectual como, também, operacional 

(DIEHL; TATIN, 2004). O método é, portanto, o caminho a ser seguido pela realização de 

qualquer trabalho científico e sua escolha conforme enfatiza Ruiz (2002), depende da melhor 

adequação ao objeto de estudo a ser estudado: 

 

O método confere segurança e é fator de economia na pesquisa, no estudo, na 

aprendizagem. Estabelecido e aprimorado pela contribuição cumulativa dos 

antepassados, não pode ser ignorado hoje, em seus delineamentos gerais, sob 

pena de insucesso (RUIZ, 2002, p.137). 

 

 

É por meio de uma metodologia adequada que se poderá alcançar o conhecimento 

científico uniforme e confiante, capaz de possibilitar ao homem a compreensão da realidade 

em que vive.  Como salientam Booth, Colombo e Williams (2005), a pesquisa feita pelos 

cientistas determina a maior parte daquilo que nós acreditamos, entretanto deve-se confiar 

apenas nos pesquisadores que conduzem a pesquisa com cuidado e apresentam relatórios 

precisos. Neste contexto aborda os autores: 

 

Quem não for capaz de fazer uma pesquisa confiável, nem relatórios 

confiáveis sobre a pesquisa de outros, acabará por se achar à margem de um 

mundo que cada vez mais vive de informação (BOOTH; COLOMBO; 

WILLIAMS, 2015, p. 08). 

 

 

Nesse contexto, o êxito do trabalho científico depende e muito da metodologia a ser 

empregada, pois ela dá ao mesmo a direção correta a ser seguida para o melhor desempenho 
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do desenvolvimento do conhecimento científico. A ciência requer rigorosidade metódica para 

ser plenamente confiável, pois conforme afirmam Booth, Colombo e Williams (2005) “só 

quando sabemos que podemos confiar na pesquisa de outros somos capazes de nos libertar 

daqueles que, controlando nossas crenças, controlariam nossas vidas.” 

Para tanto, o trabalho desenvolvido nesta dissertação, é uma pesquisa científica 

aplicada, entendida como aquela que faz uso dos conhecimentos já sistematizados, com o 

objetivo de solucionar ou explicar problemas organizacionais ou do ser humano. Quanto a 

finalidade, classifica-se a mesma como descritiva e exploratória, e quantos aos meios utilizados 

é do tipo documental, bibliográfica e de campo (GIL, 2006). 

Além disso, a pesquisa adota o método indutivo, pois busca, a partir da análise de 

constatações particulares ou menos geral da realidade concreta, chegar a uma conclusão em 

enunciado mais geral (RUIZ, 2002), acerca de quais tem sido as ações desenvolvidas pelo 

Ministério Público Estadual e Federal do Rio Grande do Norte para combater os crimes 

ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 1º de janeiro 

de 2013 a 31 de dezembro de 2017. O método indutivo pode ser entendido como sendo: 

 

Método proposto por pelos empiristas Bacon, Hobes, Locke e Hume, 

considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, sem levar em 

conta princípios estabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização deriva 

de observações de casos na realidade concreta. As constatações particulares 

conduzem à elaboração de generalizações (DIEHL; TATIN, 2004, 49). 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativa, pois em seu direcionamento 

metodológico voltou-se, tanto para a pesquisa bibliográfica a respeito do assunto estudado, 

como também, para realização de uma pesquisa documental, junto aos processos penais 

ambientais em tramitação na Justiça Estadual do Rio Grande do Norte – TJRN e na Justiça 

Federal do Rio grande do Norte – JFRN, relacionados aos crimes ambientais praticados no 

município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada em diversos livros, banco de dados disponíveis 

em sites eletrônicos de órgãos governamentais, artigos científicos, relatórios, monografias, 

dissertações e teses que trazem o conhecimento científico já produzido a respeito da temática 

abordada nesta pesquisa.  

Após o levantamento bibliográfico, houve a realização da pesquisa acerca das 

informações e documentos disponíveis no Judiciário. Dessa forma, para se identificar os crimes 

ambientais praticados no município de Mossoró/RN, no período estudado, compreendido entre 
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01 janeiro do ano de 2013 a 31 de dezembro do ano de 2017, foi realizada uma pesquisa 

documental nos processos penais ambientais em tramitação, distribuídos neste lapso temporal, 

na Justiça Estadual -TJRN e Federal do Rio Grande do Norte – JFRN. 

A consulta aos processos penais ambientais em tramitação na Justiça Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, foi feita no intuito de identificar quantitativamente os crimes 

ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, 

bem como, as ações jurídicas que foram desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, neste mesmo período, para combater estes delitos. Este 

trabalho, é, portanto, nesta perspectiva, uma pesquisa documental ou de fontes primárias, onde 

os dados foram coletados por meio da documentação indireta (LAKATOS; MARCONI, 2009).  

Inicialmente, foi requerido por meio de ofício, autorização das Varas Criminais e 

Juizados Especiais, onde por competência interna das respectivas justiças, são distribuídos os 

delitos contra o meio ambiente, o que foi permitido pelos titulares de todas elas. Todas as Varas 

Criminais e Juizados Especiais aderiram livremente à realização da pesquisa documental, tendo, 

inclusive, seus representantes legais, assinado Carta de Anuência (apêndice A) e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice B), permitindo, dessa forma a plena realização 

da mesma. 

Após receber a autorização  das Varas Criminais e Juizados Especiais, foi feita pelos 

Diretores de Secretarias de cada uma das 03 Varas Criminais e dos 4 Juizados Especial, Cível, 

Criminal e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN e da 8ª 

e 10ª Vara Federal da Justiça Federal do RN, no Município de Mossoró, uma consulta por meio 

do sistema de informática de identificação processual de ambas as justiças, para que fossem 

identificados os processos penais ambientais distribuídos entre 01 janeiro de 2013 a 31 

dezembro de 2017. 

Realizada a identificação dos processos penais ambientais, distribuídos na Justiça 

Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, entre o período de 2013 a 2017, foi feita a consulta 

física em cada um desses processos. A pesquisa física aos referidos processos, ocorreu entre o 

período de 05 de fevereiro a 21 de maio de 2018, nas secretarias das Varas Criminais e dos 

Juizados Especiais. No período delimitado pela pesquisa, compreendido entre 01 janeiro de 

2013 a 31 dezembro de 2017, foram identificados 315 processos penais ambientais. Entretanto, 

desses 315 processos, foram consultados fisicamente, apenas 96 deles (quadro 01), visto que os 

outros 219 não foi possível consultá-los, em razão dos mesmos já se encontrarem arquivados 

definitivamente no arquivo geral do Fórum Desembargador Silveira Martins da Justiça Estadual 

do Rio Grande do Norte, no município de Mossoró. 
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Quadro 01 - Os processos penais ambientais identificados e os consultados, distribuídos na 

Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, no período de 2013 a 2017. 
 

Processos Penais Ambientais 

identificados e consultados 

 

Processos identificados na 

Justiça Estadual e Federal do 

Rio Grande do Norte 

Processo consultados na Justiça 

Estadual e Federal do Rio Grande do 

Norte 

 315 processos ambientais 96 processo ambientais 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

 

Diante desse contexto, em virtude de se encontrarem arquivados definitivamente, no 

arquivo geral do Fórum Desembargador Silveira Martins, da Justiça Estadual do Rio Grande 

do Norte, na Comarca de Mossoró/RN, deixaram de ser consultados 219 processos. Para 

desarquivá-los seria necessário pedido de desarquivamento, através de requerimento 

devidamente fundamentado a ser protocolado no 4º Juizado Especial, Cível, Criminal e da 

Fazenda Pública desta Comarca, por meio de advogado, além de pagamento de taxa de 

desarquivamento por cada processo, no valor de R$ 42,51 (quarenta e dois reais e cinquenta e 

um centavos), além do fato de que ficariam desarquivados por apenas 15 dias, período esse 

insuficiente para consulta individual de todos eles. 

Pelas razões demonstradas acima, foi feita a consulta física individual a 96 processos 

penais ambientais, que se encontravam em tramitação nas secretarias das Varas Criminais e dos 

Juizados Especiais. Esses 96 processos consultados fisicamente representam 30,47% de todos 

os processos penais ambientais que foram distribuídos na Justiça Estadual e Federal do Rio 

Grande do Norte, no período delimitado pela pesquisa. A tabela 01 a seguir, faz um 

demonstrativo desses números. 

 

Tabela 01 - Número de processos distribuídos na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do 

Norte, no período de 2013 a 2017, relacionados a crimes ambientais, praticados no município 

de Mossoró/RN. 
Processos relacionados a Crimes 

Ambientais praticados no município de 

Mossoró/RN 

2013 2014 2015 2016 2017 Total de Processos 

Processos consultados 6 12 30 24 24 96 

Processos não consultados (arquivados) 47 48 70 40 14 219 

Total geral de Processos 53 60 100 64 38 315 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

 

Os dados da tabela acima mostram que dos 96 processos consultados, o maior número 

deles, foram distribuídos nos anos de 2015 a 2017. Foram 30 no ano de 2015, 24 no ano de 

2016 e 24 no ano de 2017. Esse fato se deve em razão de que são processos mais recentes que 

a justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte ainda não tiveram tempo suficiente para 
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julgá-los definitivamente. Já os processos consultados de 2013 e 2014, foram encontrados em 

menor quantidade, visto que são processos que tramitam no judiciário a mais tempo, cuja 

maioria deles, que foram distribuídos entre 2013 e 2017, já foram julgados e arquivados 

definitivamente. 

Dos 96 processos (quadro 02), que foram consultados fisicamente, 93 deles possuem 

tramitação na Justiça Estadual - TJRN e apenas 3 na Justiça Federal do Rio Grande do Norte - 

JFRN. Dessa forma, os processos identificados e consultados na Justiça Estadual do RN 

representam aproximadamente 96,9% de todos os que foram consultados, enquanto que os 

processos da Justiça Federal, representam apenas, aproximadamente 3,1% dos referidos 

processos.  

 

Quadro 02 - Número de processos penais distribuídos na justiça Estadual e Federal do Rio 

Grande do Norte, no período de 2013 a 2017, relacionados a crimes ambientais praticados no 

município de Mossoró/RN. 
Justiça onde tramitam os 

Processos Ambientais 

Processos consultados ainda 

em andamento nas Varas 

Processos não consultados em razão 

de estarem arquivados 

definitivamente 

Justiça Estadual do Rio Grande 

do Norte 

93 processos 219 processos 

Justiça Federal do Rio grande 

do Norte 

3 processos 0 processos 

Total de processos  96 processos 219 processos 

Total Geral  315 processo   

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

 

Houve, portanto, uma preponderância dos processos que tramitam na Justiça Estadual 

em detrimento daqueles que tramitam na Justiça Federal, fato este que não é considerado uma 

situação anormal. A maioria dos processos penais ambientais foi identificado e consultado na 

Justiça Estadual do Rio Grande do Norte, em virtude do fato de que a competência para julgar 

crimes ambientais, em regra, é da Justiça Estadual, cabendo a Justiça Federal julgar esses tipos 

delitos apenas excepcionalmente. 

Outro aspecto importante, que deve ser abordado, no tocante aos 96 processos penais 

ambientais que foram consultados na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, é que 

05 desses processos não se enquadram devidamente ao objeto desta pesquisa, já que apuram a 

prática e autoria de crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, 

anterior ao período de 2013 (quadro 03), enquanto que a pesquisa tem como lapso temporal o 

período compreendido entre 2013 a 2017. 
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Quadro 03 – Características dos 96 processos penais ambientais consultados, distribuídos na 

Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2013 a 2017).  
 

Processos Penais Ambientais 

consultados 

Crimes Ambientais praticados 

entre 2013 e 2017 

Crimes Ambientais praticados 

anterior a 2013 

 91 processos ambientais 5 processos ambientais 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

 

Dessa forma, dos 96 processos consultados, distribuídos entre os anos de 2013 a 2017, 

interessam especificadamente a esta pesquisa, 91 deles, já que são processos que foram 

distribuídos neste lapso temporal e apuram crimes ambientais que foram praticados neste 

mesmo período, ou seja, entre 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017. A seguir 

(quadro 04) é feito um breve detalhamento desses 91 processos no tocante às Varas Criminais 

e Juizados Especiais onde os mesmos tramitam. 

 

Quadro 04 - Número de processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual e Federal 

do Rio Grande do Norte, distribuídos no período de 2013 a 2017, em razão de crimes ambientais 

praticados no município de Mossoró/RN (2013 e 2017). 
JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE - TJRN 

1º Juizado Especial, Cível, Criminal e da Fazenda Pública 09 processos 

2º Juizado Especial, Cível, Criminal e da Fazenda Pública 16 processos 

3º Juizado Especial, Cível, Criminal e da Fazenda Pública 18 processos 

4º Juizado Especial, Cível, Criminal e da Fazenda Pública 23 processos 

1ª Vara Criminal 0 processos 

2ª Vara Criminal 16 processos 

3ª Vara Criminal 06 processos 

Total de processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual do 

Rio Grande do Norte - TJRN 
88 processos 

JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - JFRN 

8ª Vara Federal 02 processo 

10ª Vara Federal 01 processo 

Total de processos penais ambientais consultados na Justiça Federal do 

Rio Grande do Norte - JFRN 
03 processos 

Total geral de processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual 

e Federal do RN, relacionados a crimes contra o meio ambiente praticados 

no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017 

91 processos 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 
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Pelo quadro acima, percebe-se que a maioria, dos processos penais ambientais, mais 

precisamente 66 dos 91, que apuram delitos praticados contra o meio ambiente no município 

de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017, tramitam nos Juizados Especial, Cível, 

Criminal e da Fazenda Pública da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte na Comarca de 

Mossoró/RN.  

Isso se deve ao fato de que a maioria dos crimes ambientais são infrações penais de 

menor potencial ofensivo, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/95, ou seja, são 

infrações cuja pena máxima não é superior a dois anos, cuja competência para julgamento fica 

a cargo dos Juizados Especiais Criminais. Nesta perspectiva é o texto da Lei n. 9.099/95: 

 

Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 

máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa (BRASIL, 

1995).                       
 

Com o objetivo de melhor registrar e estudar os dados colhidos nos processos 

consultados, foram construídos três quadros, que se encontram integralmente no apêndice E 

deste trabalho, nos quais foram registradas as informações mais pertinentes de cada um dos 91 

processos consultados, que interessam a esta pesquisa. O uso dessas ferramentas do programa 

de texto permitiu uma organização sistemática das principais informações dos referidos 

processos.  

A partir das informações desses três quadros, conforme mostra os três modelos abaixo 

(modelo de quadro 5, 6 e 7), foram confeccionados outros quadros, tabelas, gráficos e mapas, 

como forma de fazer o registro e exposição dos dados colhidos na pesquisa documental. 

 

Quadro 05 - Modelo de quadro, presente no apêndice E, utilizado para tabulação dos dados 

referentes as características das pessoas físicas autuadas nos processos penais ambientais 

consultados na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, do período de 2013 a 2017, 

com dados relativos ao sexo, estado civil, faixa etária de idade e nível de escolaridade das 

mesmas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Pessoas 

Físicas 

autuadas 

nos 

Processos 

Ambientais 

consultados 

Sexo Estado Civil 

Faixa Etária de Idade 

Profissão Nível de Escolaridade 

18 

a 

30 

31

a 

43 

44 

a 

56 

57 

a 

69 

= 

ou 

> 

70 

- - - - - - - - - - 



32 
 

Quadro 06 - Modelo de quadro, presente no apêndice E, utilizado para tabulação dos dados 

referentes as características gerais dos processos penais ambientais consultados na Justiça 

Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, distribuídos no período de 2013 a 2017, em razão 

da prática de crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 2013 e 2017. 
Nº do 

Processo 

Ambiental 

Ano da 

prática 

da 

Infração 

Penal 

Justiça 

onde 

tramita o 

Processo 

Ambiental 

Vara de 

tramitação 

do Processo 

Local onde a 

Infração Penal 

Ambiental 

aconteceu 

Autor da 

Infração 

Penal 

Ambiental 

Comunicação da 

Infração Penal 

Ambiental ao 

Ministério 

Público 

- - - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Quadro 07 – Modelo de quadro, presente no apêndice E, utilizado para tabulação dos dados 

referentes as características específicas dos processos penais ambientais consultados na Justiça 

Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, distribuídos no período de 2013 a 2017, em razão 

da prática de crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 2013 e 2017. 
Nº do 

Processo 

Ambiental 

Artigo/

Crime 

Dano Ambiental 

praticado/Tipo de 

Crime Ambiental 

Proposta 

a 

Transaçã

o Penal 

pelo MP? 

Feita a 

Denúncia 

pelo MP? 

Proposta a 

Suspensão 

Condicional 

do Processo 

pelo MP? 

Situação do 

Processo até a 

data de 

21/06/2018 

- - - - - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Adicionalmente à pesquisa bibliográfica e à pesquisa documental, foi realizado um 

levantamento de informações, através da observação de campo no local do objeto de estudo e 

junto a alguns órgãos públicos municipais e estaduais envolvidos com a questão ambiental,   

além   de entrevistas com o juiz  de direito do 4º Juizado Especial Civel, Criminial e da Fazenda 

Pública da Comarca de Mososró, com o Promotor titular da 3ª Promotoria de Justiça, com 

atribuições na defesa do meio ambiente, que representa o Ministério Público Estadual e com 

um dos dois Procuradores da República no Município de Mossoró, que representa o Ministério 

Público Federal. 

Os órgãos de fiscalização e proteção ambiental presentes na área de estudo fizeram 

parte da pesquisa. Foram entrevistados, também, os representantes legais, do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; da Secretaria Executiva de Meio 

Ambiente e Urbanismo do município de Mossoró/RN – SEMURB; do 3º Pelotão da Companhia 

Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Norte – CIPAM e 

um dos Analistas Ambientais do Escritório Regional do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, localizado em Mossoró.  

O trabalho não passou pelo Conselho de Ética e Pesquisa - CEP, em razão do fato de 

que as informações fornecidas via entrevistas pelos entrevistados, não são de caráter pessoal, 

nem enfocam especificadamente a percepção dos mesmos. Ao contrário, são informações de 
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natureza pública, já que os mesmos, nas condições de representantes legais das instituições 

governamentais acima citadas, por força do art. 6º da lei que regula o acesso à informação no 

país (Lei n. 12.527/2011), têm o dever de garantir o acesso a essas informações de natureza 

pública para quem os requerem (BRASIL, 2011). 

Neste sentido, há também a Resolução n. 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre 

as normas aplicáveis a pesquisa em Ciências Humanos e Sociais, que em seu artigo 1º, parágrafo 

único, inciso II, que diz que não necessitam ser registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP a pesquisa que utilize informações que sejam de acesso público, nos termos da 

Lei n. 12.527/2011 (BRASIL, 2016a). 

Apesar do trabalho não ter passado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, como 

forma de assegurar a  livre liberdade dos participantes, foi feito uso de termos de adesão à 

realização da pesquisa junto aos representantes legais das instituições governamentais, onde a 

pesquisa documental foi realizada e aos entrevistados, como: Carta de Anuência (modelo no 

apêndice A), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo no apêndice B) e Termo 

de Autorização para Gravação de Áudio (modelo no apêndice C). Documentos esses que ficarão 

sobre a responsabilidade deste pesquisador, em caixa arquivo, em seu escritório particular, por 

um período de no mínimo 5 anos. 

A observação de campo, na área do objeto da pesquisa, foi realizada no sentido de 

aproximar o pesquisador do seu objeto de estudo, como um complemento da pesquisa 

documental. Por meio da observação se buscou documentar por meio de fotografias, imagens 

de paisagens que registram os dados coletados na pesquisa bibliográfica e na pesquisa 

documental, coleta de coordenadas geográficas e conferimento em campo das informações 

presentes nos processos consultados, que deixaram dúvidas. 

Quanto ao levantamento de informações, esse ocorreu junto a alguns órgãos públicos 

municipais e estaduais, com atuação direita ou indireta na área ambiental no município de 

Mossoró, como a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN; o 3º 

Pelotão da CIPAM e o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP, da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte – 

SESED, em Mossoró. Estas informações foram utilizadas como complemento da pesquisa 

documental e bibliográfica.  

 As entrevistas realizadas com o juíz de direito do 4º Juizado; com os membros do 

Ministerío Público Estadual e Federal; com os representantes legais do ICMBio; SEMURB; do 

3º Pelotão da CIPAM e com um dos Analistas Ambientais do Escritório local do IBAMA, foram 

realizadas, também, como forma de complementar os dados da pesquisa documental. As 
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entrevistas foram do tipo individual, que segundo Vergara (2009, p. 06) “é a que se estabelece 

entre um entrevistador e um entrevistado”.   

Quanto à estrutura, as entrevistas foram do tipo semiaberta, conforme o roteiro de 

entrevistas do apêndice D, que é aquela que possui um roteiro previamente estruturado, mas 

que, ao contrário da estrutura fechada, que não admite nenhum tipo de alteração, permite que o 

entrevistador faça inclusões, exclusões, mudanças em geral nas perguntas e até explicações ao 

entrevistado (VERGARA, 2009). 

Metodologia semelhante foi empregada por Lima (2017, p. 18-20), ao analisar os 

crimes ambientais no município de Serra/ES, abordando as ações e contradições dos agentes 

envolvidos no combate a estes delitos, este autor fez uso da pesquisa bibliográfica e o 

levantamento de dados em processos penais ambientais, junto às Varas Criminais do Fórum 

deste município no Espírito Santo. Ao verificar que os resultados obtidos pelo autor permitiram 

uma ampla análise, confirmou-se que este método seria o mais adequado neste estudo. 

Espera-se, que através deste método e metodologia de estudo, a partir do registro de 

fatos singulares, tenha se tornado possível responder com sucesso, dentro das premissas da 

ciência, quais foram as ações jurídicas desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, no sentido de coibir os crimes ambientais que foram cometidos 

no município de Mossoró-RN, entre o período de 2013 a 2017, mostrar a distribuição desses 

crimes no município, o perfil social dos autuados, bem como determinar os fatores que 

contribuíram ou dificultaram para atuação do órgão ministerial no combate a estes delitos. 

O trabalho se encontra desenvolvido em 7 partes. A primeira traz inicialmente uma 

breve introdução sobre a temática ambiental na atualidade, aborda a relação possível entre a 

Geografia e o Direito Ambiental, os objetivos, a justificativa, a metodologia e a estrutura da 

pesquisa.  

A segunda parte aborda a gênese do despertar da consciência ambiental e o 

consequente surgimento do Direito Ambiental em níveis global, nacional, estadual e municipal, 

mostrando, na íntegra, os fatores que tornaram possível essa situação, além de fazer uma 

exposição do conjunto da legislação ambiental, necessária para a compreensão do objeto de 

estudo. 

Na terceira parte, é feita uma abordagem sobre a proteção jurídica do meio ambiente 

no Brasil nos termos preconizados pela Constituição Federal de 1988, pela Política Nacional de 

Meio Ambiente brasileira e pela Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). 

Na quarta parte, mostra-se o papel do Ministério Público como guardião do meio 

ambiente, abordando a legitimidade desta instituição para a proteção ambiental na Constituição 
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Federal e na legislação infraconstitucional e identificando os principais instrumentos 

processuais e extraprocessuais à disposição do Ministério Público para o seu mister. 

Na quinta parte, é feita uma caracterização geográfica e ambiental da área de estudo 

da pesquisa, trazendo informações relacionadas aos aspectos históricos, físicos, ambientais e os 

aspetos relacionados à fiscalização ambiental no município de Mossoró/RN. 

Na sexta parte, são mostradas as ações efetivamente desenvolvidas pelo Ministério 

Público diante dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos 

de 2013 a 2017, o perfil social dos autuados, a distribuição geográfica dos delitos ambientais 

praticados neste período, além de mostrar, também, que, apesar do aparato legal, existem alguns 

problemas que dificultam a atuação do órgão ministerial. 

Por fim, na última parte, intitulada de considerações finais, são abordadas as principais 

conclusões atingidas pela pesquisa, bem como, também, a apresentação de sugestões 

pertinentes ao combate aos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, visando 

com isso assegurar a melhoria da qualidade ambiental, que é uma condição indispensável para 

uma sadia qualidade de vida. 
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2- MARCOS HISTÓRICOS E LEGAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

2.1 A sustentabilidade ambiental como um novo paradigma de desenvolvimento 

 

A sociedade pós-moderna é fruto direto do aceleramento do processo de globalização 

a partir das décadas de 1950 e 1960. Fundada no pressuposto de que “tempo é ouro e dinheiro 

é tudo” e movida pelos sentimentos do consumismo e da acumulação de capital, premissas do 

modo de produção capitalista, fez da natureza um recurso de apropriação econômica, 

desconhecendo ou ignorando suas leis limitantes. 

Este modelo de sociedade, marcado pelo avanço técnico e científico e pelo crescente 

processo de industrialização, tanto nos países ricos como nos pobres, nos capitalistas ou 

socialistas, interferiu gradativamente em um processo de desagregação e alteração da natureza, 

de modo a beneficiar apenas os interesses imediatos do ser humano (ROSS, 2014, p. 211). 

O ser humano tem se tornado ao longo desse processo técnico e científico de 

mecanização da natureza a espécie caraterizada por provocar uma verdadeira predação dos 

recursos naturais. Essa forma desarmoniosa de se relacionar com a natureza tem provocado do 

local ao global uma série de problemas ecológicos que ameaçam a qualidade de vida do ser 

humano e de todos os seres vivos, visto que um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

consiste em uma condição indispensável para uma sadia qualidade de vida. 

De acordo com Milton Santos (2013, p. 17-18) com a mecanização do planeta a 

natureza é artificializada e, unificada pela história para beneficiar o setor privado, público e 

classes hegemônicas. No mesmo contexto, o autor ainda enfatiza: 

 

O homem se torna fator geológico, geomorfológico, climático e a grande 

mudança vem do fato de que os cataclismos naturais são um incidente, um 

momento, enquanto hoje a ação antrópica tem efeitos continuados, e 

cumulativos, graças ao modelo da vida adotado pela Humanidade. Daí vêm os 

graves problemas de relacionamento entre a atual civilização material e a 

natureza (SANTOS, 2013, p. 17). 

 

A sociedade de consumo e o modelo de desenvolvimento adotado pelos países ricos 

determinaram as relações do homem com o meio ambiente um caráter extremamente agressivo. 

No universo urbano, por exemplo, a vida de seus habitantes modifica-se na mesma rapidez em 

que à cidade se produz e parece que esses moradores perdem na cidade suas próprias 

referências. A própria relação com o tempo passa ser mediada pelas máquinas (CARLOS, 2008, 



37 
 

p. 19). É a humanidade que se afasta da natureza e serve consciente ou inconscientemente a 

lógica do dinheiro. 

 

O mundo dos homens é cada vez mais o mundo da mercadoria e do que é 

possível comprar. A relação das pessoas – mediada pelo dinheiro – passa pela 

relação das coisas. “Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios” ou 

ainda “Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro”. Essas 

metáforas expressam de forma clara o fato de que a relação entre as pessoas 

na metrópole é mediada pela mercadoria, pelo dinheiro (CARLOS, 2008, p. 

19). 
 

 

Nos últimos duzentos anos o processo de industrialização na Terra, acompanhado de 

uma maciça produção de bens materiais voltada para atender a lógica do consumo, desrespeitou 

a dinâmica do equilíbrio sistêmico dos componentes da natureza, o que provoca uma 

significativa degradação do meio ambiente, por comprometer significativamente a qualidade 

de vida de muitas pessoas em diferente lugares do planeta, principalmente nos centros urbano-

industriais, onde ocorre grandes aglomerações humanas, de modo que nestes ambientes, os rios, 

fundos de vales e bairros periféricos se transformaram em espaços marcados pela presença do 

lixo e da miséria (MENDONÇA, 2007, p. 10). 

A ideia equivocada de que para a satisfação das necessidades humanas não basta 

apenas consumir o necessário, mas também o supérfluo, alimentado pelo crescimento 

tecnológico e pela propaganda, aumentou significativamente o volume de resíduos produzido e 

intensificou a poluição do ar, das águas e do solo. Sobre o despotismo do consumo na sociedade 

globalizada hodierna é importante destacar: 

 

O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. 

Ele é, também, um veículo de narcisismo, por meio dos seus estímulos 

estéticos, morais, sociais; e aparece como o grande fundamentalismo do nosso 

tempo, porque alcança e envolve toda gente. Por isso, o entendimento do que 

é o mundo passa pelo consumo e pela competitividade, ambos fundados no 

mesmo sistema da ideologia (SANTOS, 2008, p. 49). 

 

De acordo com Milton Santos (2008, p. 48) a importância do consumo é tão grande, 

que as empresas hegemônicas de nosso planeta produzem o consumidor antes mesmo que o 

produto seja produzido, ou seja, a produção do consumidor é precedida da produção dos bens 

e dos serviços. Dessa forma, de acordo com esse autor, na cadeia causal a denominada 

autonomia da produção cedeu lugar para o despotismo do consumo. 
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Nesta perspectiva do consumo exagerado, a natureza tornou-se uma mera fonte de 

recursos. A espécie humana, nesse contexto, dissocia-se da natureza e passa a vê-la como uma 

fonte ilimitável de matéria prima a ser explorada a qualquer custo para produção de novos bens 

de consumo, que atenderão a tirania e ao despotismo do consumo.  

Uma consequência direta dessa forma de tratar a natureza apenas pelo prisma do 

consumo supérfluo e da sua utilização desordenada para produção e acúmulo cada vez maior 

de capital é a indesejável qualidade de vida dos seres humanos em decorrência da poluição da 

água, do ar e do solo, que causa a extinção da vida de milhares de espécies da flora e fauna 

aquática e terrestre, além de colocar em risco a própria espécie humana.  

De acordo com o relatório “Sick Water? – The Central Role of Wastewater Management 

in Sustanaible Development” (Água Doente? - O Papel Central da Gestão de Águas Residuais 

no Desenvolvimento Sustentável), elaborado em 2010, pelo Programa para o Meio Ambiente da 

Organização das Nações Unidas (ONU) o consumo e o uso de água não tratada e poluída matam 

mais do que todas as formas de violência, inclusive guerras. De acordo com este relatório, cerca 

de 1,8 milhão de crianças com menos de 5 anos de idade, morrem todos os anos em decorrência 

da utilização de água poluída. Ainda, segundo o referido documento, 3,7% de todas as mortes 

do planeta são atribuídas a doenças relacionadas à água. Mais de metade dos leitos hospitalares 

do mundo são ocupados por pessoas que sofrem com doenças relacionadas à água contaminada 

(ONU, 2010, p. 40-41).  

Este fato é uma prova incontestável do desequilíbrio ecológico que afeta o planeta 

Terra e a humanidade, que demonstra notoriamente a necessidade urgente que o setor público 

e privado de todo o planeta tem de se unirem para assumir o desafio de promover a proteção e 

a melhora da qualidade dos recursos hídricos, o que requer uma nova racionalidade social, 

pautada na sustentabilidade dos recursos naturais. 

Leff (2002, p. 09) corrobora com este pensamento ao enfatizar que “a degradação 

ambiental, o risco de colapso ecológico e o avanço da desigualdade e da pobreza são sinais 

eloquentes da crise do mundo globalizado”. Segundo o autor, a crise do mundo globalizado 

requer da humanidade uma visão não mecanicista da natureza, visão esta, que seja baseada na 

sustentabilidade, condição necessária à sobrevivência humana e a um desenvolvimento 

duradouro, a partir do questionamento das próprias bases da produção do sistema capitalista. 

 

A resistência à globalização implica a necessidade de desativar o poder de 

simulação e perversão das estratégias dessa nova ordem econômica. Para isto 

é necessário construir uma racionalidade social e produtiva que, reconhecendo 
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o limite como condição de sustentabilidade, funde a produção nos potenciais 

da natureza e da cultura. (LEFF, 2002, p. 28). 
 

 

Ao longo da história da humanidade, a preocupação acerca do relacionamento 

sociedade-natureza, bem como aos prejuízos causados pela ação humana nos ecossistemas 

naturais foram de maneiras isoladas e fracas, pois a natureza era vista como ilimitada e que 

jamais a ação humana poderia neste sentido afetá-la em virtude de sua grande capacidade de 

auto regulação.  

Esta visão mecanicista, baseada em uma pura razão cartesiana, legitimou a exploração 

desordenada dos ecossistemas terrestres, através de uma falsa ideia de progresso da civilização 

moderna e consequentemente criou um panorama de desequilíbrios ambientais, antes nunca 

visto na história da civilização. 

Mesmo nos dias atuais, ao contrário das evidências científicas defendidas pela maioria 

dos cientistas, existem aqueles que continuam pensando que a terra é ilimitada e que nós seres 

humanos não conseguimos impactá-la. Nesse sentido aborda Gore (2006, p. 22): 

 

Ainda hoje muita gente assume, de forma equivocada, que a terra é tão grande 

que nós, seres humanos, não podemos exercer um grande impacto no sistema 

ecológico do planeta. Essa afirmação talvez fosse verdadeira no passado, 

porém não é mais. A população humana aumentou tanto, e nossas tecnologias 

se tornaram tão poderosas que hoje somos capazes de exercer uma influência 

significativa em muitas partes do meio ambiente. 
 

 

O século XX de acordo com Camargo (2003, p. 43) “presenciou uma grande 

transformação da relação do homem com a natureza, sobretudo na percepção que se tinha da 

natureza e dos problemas ambientais”.  Para este autor os efeitos devastadores das duas grandes 

guerras mundiais foram decisivos para o emulsionamento da conscientização ambiental dos 

seres humanos. 

De acordo com Mendonça (2007, p 10-16) o debate acerca da temática ambiental 

possui significativa importância hodiernamente em virtude de três fatores: o caos da qualidade 

de vida população mundial, o alarmismo da mídia no tocante aos problemas globais 

relacionados ao meio ambiente e ao papel das ciências, das artes e da atividade política na 

discussão ambiental.   

Infelizmente ocorreram catástrofes ecológicas o que fez com que pessoas e instituições 

começassem a perceber que o meio ambiente não estava mais suportando as agressões humanas. 

Iniciou-se um processo de mobilização em torno da questão ambiental que se expandiu e se 
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consolidou com a divulgação de trabalhos científicos, publicação de livros e a realização de 

conferências que buscaram alertar a sociedade. Desse modo, surge na segunda metade do século 

XX, mais acentuadamente nas duas últimas décadas desse século um movimento de consciência 

ambiental e de desenvolvimento sustentável. 

 

Por isso, nos últimos anos, a sociedade vem acordando (embora lentamente) 

para a problemática ambiental. O mero crescimento econômico, mito 

generalizado, vem sendo repensado com a busca de fórmulas alternativas, 

como o eco-desenvolvimento ou o desenvolvimento sustentável, cuja 

característica principal consiste na possível e desejável conciliação entre o 

desenvolvimento integral, a preservação do meio ambiente e a melhoria da 

qualidade de vida – três metas indispensáveis. Crescimento econômico, tão 

só, mais do que desastroso. (MILARÉ, 2015, p. 61). 
 

 

A partir da percepção da crise ecológica começou a tomar contorno um novo conceito 

de ambiente, dentro de uma visão holística de desenvolvimento humano em contraposição à 

visão mecanicista que conduziu ao processo de “modernização” e de desequilíbrio da natureza. 

Esse foi o ponto de partida para a busca de um desenvolvimento que concilie não só a 

necessidade de preservar a diversidade biológica para manter o equilíbrio, mas também de 

valorizar a diversidade étnica e cultural da espécie humana, valorizando dentre outros aspectos, 

o desenvolvimento de diferentes formas de manejo produtivo da biodiversidade numa 

perspectiva de harmonia com a natureza. 

Nesse contexto, a sustentabilidade passa a ser um novo paradigma de desenvolvimento 

baseado na conciliação entre produzir e preservar, ideia que antes parecia inconciliável, mas 

que na atualidade demonstra ser perfeitamente possível e necessária. 

Como bem aborda outro autor de Direito Ambiental, Celso Antônio Fiorillo (2017, p. 

66), os recursos ambientais não são inesgotáveis, sendo inadmissível que as atividades 

econômicas se desenvolvam de forma alheia a essa realidade. Com isso o que se busca é a 

coexistência pacífica entre economia e meio ambiente, ou seja, permite-se o desenvolvimento, 

mas de modo sustentável, para que os recursos da atualidade não se esgotem, mas, ao contrário, 

possam ser utilizados pelas novas gerações. 

A sustentabilidade tem por base a manutenção das estruturas vitais da produção e 

reprodução do homem e de suas atividades, possibilitando uma relação harmoniosa entre o 

homem e o seu ambiente de modo que as gerações futuras tenham a oportunidade de desfrutar 

dos mesmos recursos que temos hoje a nossa disposição. 
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É notória a necessidade da manutenção e desenvolvimento econômico para a 

sociedade para produção de riquezas, empregos, alimentos, entretanto a preservação ambiental 

deve coexistir de forma equilibrada com esse desenvolvimento sem sobreposição e anulação de 

um em relação ao outro. O espaço social, produzido e constantemente modificado pela ação 

antrópica deve manter seu equilíbrio econômico, mas sem agredir demasiadamente o meio 

ambiente e de maneira a amenizar os possíveis impactos. 

Nesta perspectiva, é salutar enfatizar, que aquilo que convencionalmente se denomina 

de meio ambiente hodiernamente se encontra nitidamente vinculado ao espaço em que o homem 

se encontra inserido nas suas relações sociais, de modo que, o aspecto social do espaço é uma 

representação das modificações que o ser humano imprime na natureza através do trabalho ou 

da produção (SANTOS, 2009, p. 27). 

Ao tratar da questão espacial, o geógrafo Milton Santos (2014, p. 67-69), aborda um 

estudo sobre espaço e método, trabalha com a ideia do espaço como um produto social em 

constante processo de mudança ditadas pelos processos produtivos impostos pela sociedade 

humana. Segundo este autor quatro categorias: forma, função, estrutura e processo, são 

fundamentais para se compreender a produção do espaço.  Essas categorias formam um 

conjunto indissociável, que não devem ser vistas de maneira separada. Nesse contexto, no 

tocante a análise de questões ambientais em casos concretos, essas referidas categorias não 

devem ser separadas, pois pode-se correr o risco de se chegar a conclusões equivocadas a 

respeito do espaço social. 

Sobre as quatro categorias do espaço social, enfatiza Milton Santos (2014, p. 69): 

 

Forma é o espaço visível de uma coisa. Refere-se, ao arranjo ordenado de 

objetos, a um padrão. Tomada isoladamente, temos uma mera descrição de 

fenômenos ou de um de seus aspectos num dado instante de tempo. Função, 

de acordo com o Dicionário webster, sugere uma tarefa ou atividade esperada 

de uma forma, pessoa, instituição ou coisa, Estrutura implica a inter-relação 

de todas as partes de um todo; o modo de organização ou construção. Processo 

pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção ao 

um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e 

mudança. 
 

 

Nesse contexto, para devida compreensão das questões ambientais e do próprio 

surgimento da consciência ambiental no mundo, deve-se considerar o espaço social construído 

pela humanidade, como, compartimentado em categorias intimamente relacionadas, onde o 

despertar dessa consciência ambiental em nosso planeta, de maneira mais expansiva no século 

XX, foi um reflexo social dos impactos ambientais provocados pelo homem à nível mundial e 
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local. É a espécie humana passando a perceber os efeitos ambientais devastadores de suas 

próprias ações. 

A realização em nível mundial de diversas conferências e documentos teve papel 

importante para a formação e consolidação desse posicionamento de conscientização ecológica, 

que elegeu a sustentabilidade como novo paradigma de desenvolvimento, além de resultarem 

importantes publicações científicas.  

 

2.2 As conferências internacionais acerca da proteção ambiental 

 

Historicamente, a sustentabilidade esteve presente e passou a ser internacionalmente 

discutida a partir da realização de encontros entre os países, que resultaram em documentos e 

tratados que foram seguidos pelos participantes destes eventos. A seguir será feita uma breve 

abordagem sobre as mais importantes conferências e documentos, resultantes dessa 

preocupação com a sustentabilidade à nível mundial. 

Em 1972, em Estocolmo na Suécia, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano. Neste evento representantes de 113 países, 250 organizações 

governamentais e organismos da ONU se reuniram com o intuito de debater questões relativas 

ao meio ambiente, buscando definir padrões de conduta adequados a proteção do meio ambiente 

(PASSOS, 2009, p. 12). Esta Conferência foi a primeira a ser realizada em nível mundial com 

esse objetivo. A conferência internacional oficializou o surgimento de uma preocupação 

planetária sobre os problemas ambientais (CAMARGO, 2003, p. 49). 

Nesta Conferência, os países participantes defenderam posições diferenciadas sobre a 

relação entre crescimento econômico e preservação ambiental. Apresentaram-se duas 

propostas: A primeira, abordada pelos países em desenvolvimento defendeu o crescimento a 

qualquer preço, como alternativa viável para solução da miséria em muitos países do mundo. 

A outra proposta, defendida por alguns dos países desenvolvidos, alertou a humanidade para a 

necessidade do freio econômico mundial como uma alternativa possível para se evitar 

catástrofes ambientais futuras.  

Esta Conferência, segundo Lago (2013, p. 29) “contribuiu significativamente para que 

o meio ambiente conquistasse a atenção da comunidade internacional, como desejavam os mais 

fervorosos ambientalistas”.  A temática ambiental nesse contexto, após conseguir legitimidade 

internacional passou a ser discutida cada vez mais no contexto político e econômico. 

De acordo com Camargo (2003, p. 49) e Passos (2009, p. 25) como resultado da 

Conferência de Estocolmo, surgiu a Declaração do Meio Ambiente, que lançou princípios, na 
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tentativa de oferecer a humanidade inspiração para preservação ambiental, além também, da 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, com sede mundial 

em Nairóbi, na África. 

A Declaração de Estocolmo conforme Passos (2009, p. 25) foi um notório marco para 

o Direito Ambiental Internacional, que apesar de não ser um documento obrigatório 

juridicamente a nível internacional, possibilitou mudanças de caráter político em razão de sua 

força moral. 

Segundo Milaré (2015, p. 1600), a Declaração de Estocolmo influenciou 

significativamente na legislação brasileira, pois ela serviu como uma das bases para redação do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que assegura explicitamente que todos os 

brasileiros possuem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,  como um bem de 

uso comum do povo, que é essencial para sadia qualidade de vida, além  de impor ao poder 

público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras 

gerações. 

Um ano após a Conferência de Estocolmo começou a ser elaborado o conceito de 

“Desenvolvimento Sustentável’’. No entanto, esse conceito somente começou a alcançar 

respaldo no cenário mundial em 1987, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) 

divulgou o relatório “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente, presidida na época, por Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da 

Noruega, como afirma Leff (2002, p.16): 

 

O discurso do desenvolvimento sustentável foi sendo legitimado, oficializado 

e difundido amplamente com base na conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro, em 1962. 

Mas a consciência ambiental surgiu nos anos 60 com a Primavera Silenciosa 

de Rachel Carson, e se expandiu nos anos 70, depois da Conferência das 

Nações Unidas sobre o meio ambiente Humano, celebrada em Estocolmo, em 

1972. 
 

 

Esse documento procurou conciliar as duas propostas antagônicas apresentadas na 

Conferência de Estocolmo, proposta essa que é denominada de Desenvolvimento Sustentável, 

que busca em seu ensejo combinar desenvolvimento econômico com preservação do meio 

ambiente. Pelo discurso desse relatório, um desenvolvimento sustentável seria “aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”. 
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A formação do conceito de Desenvolvimento Sustentável foi resultado de discursões 

e de um projeto social e político, que aponta para a preservação ecológica em harmonia nítida 

com a produção econômica, sendo nesse sentido, um caminho viável para o processo de 

democratização da sociedade e reapropriação da natureza, sobre o prisma ambiental, ou seja, 

de uma forma equilibrada, onde possa ser possível uma conciliação dialética entre produzir e 

preservar. 

De acordo com Machado (2017, p. 81) no Brasil o Desenvolvimento Sustentável é um 

princípio implícito na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 225, diz que todos os 

brasileiros têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é dever do poder 

público e da coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

No Rio de Janeiro, em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida por Rio-92 ou Cúpula da Terra. Contou 

com a presença de 172 países, que se fizeram representar por aproximadamente 10 mil 

representantes, incluindo entre eles 116 chefes de Estados e de Governo (MILARÈ, 2015, 

p.1620).  

Esse número significativo de participantes se reuniu para decidir sobre as devidas 

providências que deveriam ser tomadas para se conseguir diminuir a degradação ambiental e 

promover a preservação do legado ecológico para as gerações futuras.  

Esta Conferência foi uma realização da ONU, cuja intenção era promover o 

desenvolvimento sustentável. De acordo com (CAMARGO, 2003, p. 54) este evento foi 

considerado como sendo o mais importante e promissor encontro internacional do século XX, 

chamando atenção do mundo para os perigos dos problemas ambientais que ameaçavam a vida 

na Terra, proclamando nitidamente uma aliança entre todos os povos em busca de uma 

sociedade sustentável.  

Da Rio-92 resultaram metas e compromissos importantíssimos como a  Agenda 21, 

que é um conjunto de recomendações sobre como atingir o desenvolvimento sustentável 

incluindo entre elas determinações que preveem a ajuda das nações mais ricas aos países mais 

pobres; a Convenção da Biodiversidade, que estabeleceu metas para preservação da diversidade 

ecológica e o uso do patrimônio genético de maneira sustentável sem impedir ou prejudicar o 

desenvolvimento de cada país; a Convenção do Clima, que estabelece técnicas de combate ao 

efeito estufa; e, por último, a Declaração de Princípios sobre as Florestas, que garantiu a cada 

Estado o direito de aproveitar suas florestas de acordo com as necessidades de desenvolvimento 

de seu povo (BRASIL, 2012c). 
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Na Conferência-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do Clima, realizada em 

Kyoto, no Japão, foi firmado o Protocolo de Kyoto, que é um documento complementar de 

compromisso elaborado em 1997. Participaram desta Conferência 159 países, que decidiram 

pela redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Os principais pontos do 

protocolo, segundo Almeida e Rigolin (2017, p. 226-227) foram: 

 

Entre 2008 e 2012, os países desenvolvidos deverão reduzir em cerca de 

5,2% seus índices de emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

O documento prevê níveis diferenciados de reduções para os 38 países 

considerados os maiores emissores de gases-estufa. 

Os Estados Unidos deverão reduzir 7% de suas emissões; a União 

Européia, 8,5% e o Japão, 6%. 

Não há metas para a China nem para países em desenvolvimento, como 

México, Brasil e Índia. 

Foram sugeridas várias medidas e alternativas para que se consiga a 

redução prevista. Dentre elas, podemos destacar: substituir o uso de carvão 

e de petróleo pelo de gás natural; melhorar o transporte público; cortar 

subsídios ao carvão e ao petróleo; e elaborar projetos que poderiam, aos 

poucos, substituir motores de combustão interna.  
 

 

O acordo entrou em vigor a partir de 16 de fevereiro de 2005, após o atendimento às 

condições estabelecidas, que exigiam a sua confirmação, por no mínimo, 55% do total de 

países-membros que participaram da Convenção e, que fossem responsáveis por, pelo menos, 

55% do total das emissões gases com efeito estufas de 1990. Na primeira etapa do 

compromisso, entre o período de 2008 a 2012, 37 países industrializados e a Comunidade 

Europeia assumiram o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para uma 

média de 5% em relação aos níveis de 1990. Já na segunda etapa do acordo, os países se 

comprometeram em reduzir as emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 18% abaixo 

dos valores de 1990 no período de oito anos, ou seja, entre 2013 e 2020 (BRASIL, 2017).  

Apesar do protocolo ter entrado em vigor em 2005, os Estados Unidos, na época 

governado pelo Presidente George W. Bush, se mostrou intransigente, alegando que a economia 

norte-americana ficaria prejudicada em seu crescimento. De acordo com (LAGO, 2006, p. 99) 

o senado americano com o apoio dos Departamentos de Comércio, Energia e Defesa, através 

da resolução Byrd-Hegel, decidiu que não ratificaria qualquer protocolo que resultasse de 

Kyoto que não incluísse explicitamente restrições de emissões para os países em 

desenvolvimento também 

De acordo com Tufani (2015) “dez anos após ter entrado em vigor, o Protocolo de 

Kyoto tem um diagnóstico claro: o acordo fracassou em reduzir as emissões mundiais de gases-
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estufa, que cresceram 16,2% de 2005 a 2012”.  Entretanto, de acordo com este autor este pacto 

internacional, não foi totalmente inválido, visto que teve um certo sucesso na conscientização 

ambiental da sociedade, bem como tornou possível a implantação de projetos ambientais, 

tecnológicos e de desenvolvimento econômico para prevenir o agravamento do aquecimento 

global.  

 O Acordo de Paris, realizado na Conferência das partes das Nações Unidas em 2015 

(COP21), substituiu o Protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris, possui metas de redução de 

emissões de gases de efeito estufa para todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, 

definidas nacionalmente conforme as prioridades e possibilidades de cada um. Este acordo 

deverá entrar vigor em 2020, após ser ratificado pelas partes (BRASIL, 2016b); (BRASIL, 

2017). 

Denominada de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Conferência 

Mundial de Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, foi realizada em Johanesburgo, na 

África do Sul, em 2002. Contou com a presença de quase todos os países do mundo. Realizada 

pela ONU, essa conferência objetivou avaliar os avanços e identificar os obstáculos que 

impediram os países de promoverem grandes avanços em relação aos compromissos assumidos 

na Rio-92 (BRASIL, 2012c). 

Essa cúpula foi pouco produtiva naquilo que se refere à assunção de compromissos 

pelos governos dos países participantes, mas serviu para constatar que o período compreendido 

entre esta e a Rio-92 pode ser considerado com a “década perdida”, visto que pouco das 

resoluções da Agenda 21, firmada naquela conferência foram efetivamente realizadas. O 

Protocolo de Kyoto (1997), por exemplo, ratificado por 144 países até junho de 2004, não fora 

posto em prática pelos EUA, que se destacam como um dos principais emissores de gases 

estufa, sob a justificativa de que a ratificação do referido acordo iria ocasionar a estagnação de 

sua economia, fato este que diminui as possibilidades de sucesso desse acordo (MILARÉ, 2015, 

p.  1634). 

Segundo (LAGO 2006, p 167-168), em Joanesburgo o Brasil, com todas as 

dificuldades econômicas, com toda a desigualdade e injustiça e com todos os abusos contra o 

meio ambiente, participou com uma delegação de 230 pessoas, entre as quais 170 membros de 

ONGs. Nesta conferência apresentou sua Agenda 21 brasileira, que foi o resultado de cinco 

anos de trabalho e consultas a mais de quarenta mil pessoas.  

A Delegação Brasileira foi reconhecida, de um modo geral, como uma das mais 

atuantes na Conferência de Johanesburgo, pois atuou coordenando o Grupo dos 77 (coalizão de 

77 nações em desenvolvimento) e China em diversas negociações, além do fato de ter liderado 
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a tentativa de fixação de uma meta para energias renováveis na matriz energética mundial 

(LAGO, 2006, p. 177-178). 

Entre 7 a 18 de dezembro de 2009 foi realizada em Copenhague, na Dinamarca, a 15ª 

Conferência Mundial sobre o Clima. Contou com a participação de 191 países. Buscou soluções 

para o aquecimento global e firmar um acordo a ser seguido pelos países mais ricos em prol dos 

mais pobres. Entretanto, ao contrário das expectativas esta conferência mostrou-se um palco de 

desentendimentos e diante da falta de um consenso terminou com a elaboração do “Acordo de 

Copenhague”, um documento de apenas 12 parágrafos, aceito oficialmente pela ONU, mas sem 

aprovação unânime das nações que participaram da conferência, ou seja, sem a legalidade 

necessária (BRASIL, 2012c).  

O acordo sugeriu que os países devem cortar 80% de suas emissões até 2050. Para 

2020 foi apresentada uma proposta de redução até 20% das emissões, valor inferior ao 

recomendado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), do inglês 

Intergovernmental Panel on Climate Change, que sugere patamares de redução entre 25% e 

40%, até 2020 (BRASIL, 2012c).  

Depois do Brasil aderir de maneira voluntária, na COP 15, em Copenhague, o Brasil 

ratificou o compromisso a nível nacional, através da Lei federal n. 12.187/2009. A referida lei 

institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e estabeleceu ações voltadas para 

redução das emissões de gases de efeito estufa, objetivando assim, reduzir entre 36,1% e 38,9% 

suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2012c). 

No Rio de Janeiro, em junho de 2012, realizou-se a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento (Rio+20), que objetivou identificar quais das metas estabelecidas na 

ECO-92 e em Johanesburgo-2002 já haviam sido alcançadas. Nesta Conferência foram 

debatidos temas como: cidades, combate à pobreza, economia verde, meio ambiente, mudanças 

climáticas, biodiversidade, água, oceanos, dentre outros. Como resultado deste evento global 

foi confeccionado a redação do documento “o futuro que queremos”. Documento este que traça 

metas para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012c). 

Participaram da Rio+20, mais de 45 mil pessoas, entre chefes de governo e da 

sociedade civil. O documento final da Conferência, denominado “O Futuro Que Queremos”, 

atribuiu a pobreza como o maior de todos os desafios a ser combatido. Os 188 países que 

participaram da Rio+20 assumiram o compromisso de investirem, 513 bilhões de dólares nos 

dez anos seguintes a realização do evento, em projetos, parcerias, programas e ações, 

direcionadas para as áreas de transporte, economia verde, energia, proteção ambiental, 

desertificação, mudanças climáticas, dentre outros (BRASIL, 2012c). 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/17685.html
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
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De acordo com (LAGO, 2013, p. 163), “o documento “O Futuro que Queremos” 

constitui, deste modo, ponto de partida conceitual e político para o estabelecimento de uma 

agenda global de desenvolvimento sustentável para o século XXI”. 

Ainda, conforme (LAGO, 2013, p. 163) a referida conferência teve êxito significativo 

ao conseguir uma interação da sociedade civil com o processo de discursão multilateral, através 

dos “Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável”, que engajaram, através de discursões 

presenciais e virtuais, mais de 60 mil pessoas, em torno de temáticas prioritárias da agenda 

internacional do desenvolvimento sustentável, fato este que ocorreu  por meio de um sistema 

de debate on-line, que foi criado através de uma parceria com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento e foi coordenada por 30 universidades, brasileiras e estrangeiras. 

Em dezembro de 2015, ocorreu em Paris a 21ª Conferência das Partes (COP21). Nesta 

Conferência foi realizado um novo acordo climático global, o Acordo de Paris. Este acordo 

substituiu o Protocolo de Kyoto e deverá entrar em vigor em 2020.  

O acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC (Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima) para reduzir emissões de gases de efeito 

estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O objetivo central da Conferência foi a 

busca do fortalecimento da resposta global à ameaça das mudanças climáticas, bem como, 

também, ser um reforço à capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas 

mudanças 

O compromisso firmado entre os países que aderiram a este acordo será no sentido de 

se buscar que o aumento da temperatura média do planeta permaneça abaixo de 2°C em relação 

aos níveis pré-industriais, prevendo também uma soma de esforços no sentido de limitar o 

aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Para que possa 

começar a vigorar o acordo precisada ser ratificado por pelo menos 55 países responsáveis por 

55% das emissões de gases de efeito estufa (BRASIL, 2016b). 

O Brasil, em 12 de setembro de 2016, por meio da aprovação pelo Congresso Nacional, 

concluiu o processo de ratificação do Acordo de Paris e, em 21 de setembro deste mesmo ano 

o instrumento de ratificação foi entregue às Nações Unidas. Dessa forma o acordo firmado 

passou então a ter validade aqui em nosso território. Diante desse contexto, as metas brasileiras 

passaram a ser um compromisso oficial (BRASIL, 2016b). 

De acordo com as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, na sigla em 

inglês) o Brasil o país assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025 e em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. 

Para obter os resultados pretendidos, o país resolveu aumentar sua participação de bioenergia 
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sustentável na sua matriz energética algo em torno de 18% até o ano de 2030, além de restaurar 

e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e atingir uma participação de 45% de energias 

renováveis em sua matriz energética em relação a 2030 (BRASIL, 2016b). 

Por fim, um outro documento importante a ser salientado, trata-se da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A referida Agenda representa um plano de ação global 

para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, além de buscar erradicar a pobreza e o 

fortalecimento da paz universal (ONU BR, 2015).  

O documento, que foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2015, intitulado 

de “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 

representa um guia para as ações a serem desenvolvidas pela comunidade internacional nos 

próximos anos, visando com isso, um caminho mais sustentável e invulnerável para humanidade 

até o ano de 2030. Esta Agenda foi firmada na sede das Nações Unidas – ONU, em Nova York, 

entre o período de 25 a 27 de setembro de 2015, época em que a ONU comemorava seu 

septuagésimo aniversário. Neste documento se encontra os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável globais (figura 01) (PLATAFORMA AGENDA 2030, 2018). 

 

Figura 01 – Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.  

 

Fonte: ONU BR (2018). 

 

Os 17 objetivos acima (figura 01) são interligados e indivisíveis, além de combinar, de 

uma maneira harmoniosa, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que são: a 

econômica, a social e a ambiental. Representam os referidos objetivos, uma lista de tarefas que 

devem ser cumpridas pelos governos, pela sociedade civil, pelo setor privado e por todos os 

cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. As metas da Agenda 2030 para os 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
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próximos anos buscam estimular e apoiar ações em diferentes áreas de notória importância para 

a humanidade, como: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias (ONU BR, 2015).    

A agenda 2030 não surgiu por um acaso. Ela é fruto de um processo de construção 

cujas as bases se iniciou em 1992 com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92, onde foi adotada a Agenda 21, que foi 

a primeira carta de intenções voltada para promover, em escala mundial, um novo padrão de 

desenvolvimento para o século XXI, passando mais recentemente pela declaração final da 

Conferência Rio+20, o documento “O Futuro que Queremos”,  que reconheceu que a criação de 

metas poderiam ser de utilidade para o lançamento de uma ação global centrada no 

desenvolvimento sustentável. Tal orientação serviu de guia para as ações da comunidade 

internacional nos três anos posteriores a realização da Rio + 20 e, tornou possível o início de um 

processo de consulta a nível planetário, que culminou com a elaboração de um conjunto de 

objetivos globais de desenvolvimento sustentável para além do ano de 2015 (PLATAFORMA 

AGENDA 2030, 2018). 

Dessa forma, ao buscar combinar os processos oriundos dos Objetivos do Milênio e os 

resultantes da Conferência Rio+20, a Agenda 2030 e o conjunto de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas, instala uma nova fase para o desenvolvimento 

dos Estados Nações, pois busca integrar por completo todos os componentes do 

desenvolvimento sustentável e unir em prol de um bem comum todos os países na busca da 

construção de uma sociedade sustentável. Caso as metas desses 17 objetivos sejam cumpridas a 

sociedade humana atual será a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e com isso irá 

poupar as gerações futuras dos nefastos efeitos adversos da mudança climática (PLATAFORMA 

AGENDA 2030, 2018). 

Todas essas Conferências, documentos e acordos globais demonstram que a 

humanidade está se conscientizando sobre a importância de preservar o equilíbrio dinâmico da 

natureza. Entretanto, como se pode observar, os interesses conflitantes dos países, sejam 

ideológicos ou econômicos, tem se tornado uma barreira à implantação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável para o planeta, uma vez que os países, historicamente, sempre 

alcançaram o desenvolvimento econômico à custa das agressões à natureza. 

É preciso transformar o ideal de desenvolvimento sustentável em objetivo a ser 

alcançado pelos Estados Nações para que as políticas de caráter ambiental saiam do discurso 

teórico e ganhe praticidade, é o que sugere Lago (2013, p. 179):  

 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dependendo da vontade 

política dos Estados-membros, poderão transformar-se, como já mencionado, 

em poderoso instrumento de estímulo, implementação efetiva e mensuração 

dos progressos da integração dos pilares econômico, social e ambiental. 
 

 

O futuro do planeta e da humanidade depende da vontade humana como afirma Gore 

(2006, p. 296) “precisamos tomar a decisão de transformar o século XXI em uma época de 

renovação. A escolha é nossa. A responsabilidade é nossa. O futuro é nosso.” 

A humanidade necessita e caminha para incorporar como paradigma um ideal de 

cidadania ecológica, onde todos possam desfrutar de um direito real a um ambiente saudável, 

que possa proporcionar saúde ocupacional e qualidade de vida. Neste sentido aborda Minc 

(2005, p. 31): 

 

Uma nova era, na qual a natureza será tratada como aliada e não como inimiga, 

se aproxima, e o meio ambiente será considerado patrimônio genético e social, 

base da vida da população. Quando as sociedades incorporarem de fato a 

Cidadania Ecológica, os direitos dos índios, dos seringueiros, o direito ao ar 

puro, ao sol e ao verde serão tão cristalizados quanto o são hoje os direitos à 

informação e ao voto universal. 
 

 

A categoria espaço geográfico, produzido e habitado pelo homem, entendida na 

concepção de Milton Santos (2006, p. 12) como sendo “um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”, deve ter sua ocupação e 

exploração planejada, dentro de uma ótica de gestão ambiental, onde o planejamento econômico 

não seja supervalorizado em detrimento do planejamento ecológico e, seja possível uma relação 

harmoniosa entre a sociedade e natureza, baseada em uma relação de respeito, conservação e 

preservação dos ecossistemas. 

Se faz necessário a construção de uma sociedade sustentável do ponto de vista 

ambiental, onde não haja desperdício, exaurização e degradação dos recursos naturais, mas que 

haja o seu uso racional. Uma sociedade sustentável de acordo com Miller Jr (2012, p. 05) é 

“aquela que atende às necessidades atuais de sua população em relação a alimentos, água e ar 

limpos, abrigo e outros recursos básicos sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”. 

Como salienta Milaré, (2015, p. 61-62) o crescimento econômico por si só, mais do 

que pouco é desastroso. Necessário se faz compatibilizar o meio ambiente com o 

desenvolvimento por meio de um processo continuo de planejamento ambiental e a política 
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ambiental neste contexto não ser um entrave para o desenvolvimento, mas sim um de seus 

instrumentos, que buscará propiciar a gestão racional dos recursos naturais. 

É preciso que o homem entenda que a Terra é um sistema finito de recursos naturais e 

que o crescimento econômico precisa ser sustentável, ou seja, capaz de conservar as condições 

ambientais necessárias para o sustento das futuras gerações e que seus frutos se transformem 

em desenvolvimento para todos. Desta escolha dependerá o futuro da humanidade 

 

2.3 Marcos legais do Direito Ambiental a nível mundial 

 

O Direito Ambiental, aqui entendido como o ramo do direito voltado para proteção ou 

recuperação do meio ambiente, surge apenas no século XX, quando a humanidade passa aos 

poucos perceber a necessidade da preservação ambiental, diante do entendimento de que os 

recursos naturais não são ilimitáveis e que a destruição da natureza traz consequências que 

ameaçam a qualidade de vida e a própria existência do homem. 

 Neste contexto, será feita a seguir uma sucinta abordagem acerca do surgimento da 

proteção jurídica do meio ambiente à nível mundial. Proteção jurídica esta, que depois se 

disseminou a nível nacional e municipal. 

O debate preservacionista e a consequente necessidade de preservar o meio ambiente 

natural surgiram do fato da própria sociedade começar a perceber que a degradação dos recursos 

naturais prejudicava a qualidade de vida humana e, consequentemente, poderia comprometer a 

vida das gerações futuras. 

Dentro dessa ótica de pensamento, a sociedade vem procurando mitigar os problemas 

gerados pela crise ambiental pós-moderna a partir dos princípios básicos de igualdade, 

liberdade e fraternidade que impulsionaram o surgimento de um novo ramo do direito, 

denominado de coletivo, e mais especificadamente de Direito Ambiental. A respeito desse fato 

afirma Silva (2009, p. 33), autor de Direito Ambiental: 

 

A crescente intensidade desses desastres ecológicos despertou a consciência 

ambientalista ou a consciência ecológica por toda parte, até com certo 

exagero, mas exagero produtivo, porque chamou a atenção das autoridades 

para o problema do meio ambiente, natural e cultural, de forma sufocante, Daí 

proveio a necessidade da proteção jurídica do meio ambiente, com o combate 

pela lei de todas as formas de perturbação da qualidade do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico, de onde foi surgindo uma legislação ambiental em 

todos os países. 
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O Direito Ambiental pode ser entendido como sendo um ramo do direito público, que 

se preocupa em regulamentar a relação do homem com meio ambiente de modo a possibilitar a 

preservação deste. Reisewitz (2004, p. 30) define o Direito Ambiental como “[...] aquele que 

determina a preservação, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental”. Nessa mesma linha 

de raciocínio Sirvinskas (2017, p. 108) conceitua esse ramo do Direito como: 

 

Há várias definições de direito ambiental elaborada por juristas de renome. No 

entanto, para nosso campo de estudo, adotamos um conceito simples. Assim, 

direito ambiental é a ciência que estuda, analisa e discute as questões e os 

problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade a 

proteção do meio ambiente e melhoria das condições de vida no planeta.  

 

O Direito Ambiental é um dos mais recentes ramos do direito e certamente um dos que 

tem passado nas últimas décadas pelas mais relevantes modificações, cuja importância nos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacional é cada vez mais crescente (ANTUNES, 2017, 

p. 01). Sua origem se dá entre o final da década de 1940 e início da década de 1950. Antes desse 

período o direito positivo era analisado com base numa visão meramente individual, diferente 

do caráter coletivo do direito ambiental. 

 

Tradicionalmente, conforme demonstra o direito romano, o direito positivo 

sempre foi observado com base nos conflitos de direito individual. Essa 

tradição de privilegiar o direito individual foi acentuada no século XIX, por 

conta da Revolução Francesa. Após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a 

detectar que os grandes temas adaptavam-se à necessidade da coletividade, 

não apenas num contexto individualizado, mas sim corporativo, coletivo 

(FIORILLO, 2017, p. 37). 

 

Até o início do século XX esse ramo do direito praticamente não existia, uma vez que, 

os recursos naturais eram abundantes e não se cogitavam do seu esgotamento, sendo 

considerados como coisa fora do comércio e, portanto, não recebiam a atenção do Estado 

através da devida tutela jurídica.  Para Machado (2017, p. 52) o Direito Ambiental, trata-se de 

um direito sistematizador, que busca articular a legislação, a doutrina e a jurisprudência em 

torno dos elementos que integram o ambiente. 

O objetivo principal desse direito inovador é dirimir o conflito homem versus natureza, 

tendo por objeto claro a preservação da qualidade de vida das espécies, ou seja, impedir que a 

ação irresponsável do homem possa causar danos severos ao patrimônio natural de nosso 

planeta.  
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O Direito Ambiental vem se mostrando, a cada dia, um ramo importante do Direito, 

oferecendo tanto embasamento doutrinário como instrumento processual legal para que o meio 

ambiente seja protegido, preservado ou recuperado quando necessário. Com o Direito 

Ambiental as questões referentes ao meio ambiente passam a ser compreendidas como de 

interesse coletivo, ou seja, pertencendo a todos, mas a ninguém exclusivamente, o que 

possibilita a participação ativa de todos os cidadãos, que passam a ter legitimidade para agir em 

defesa do meio ambiente.  

Ainda sobre seu nascimento e evolução cabe destacar que o surgimento em nível 

mundial se dá a partir dos movimentos ambientalistas da década de 1960 que elaboraram as 

primeiras propostas legislativas voltadas à proteção do meio ambiente. Dentre essas propostas 

destacam-se: Ato de Proteção ao Ambiente, nos EUA (1970); Declaração Internacional do Meio 

Ambiente (1970); Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

(1970) e a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). 

A Declaração Universal dos Direitos da Água, por exemplo, redigida pela ONU em 

1992 de acordo com Oliveira (2005, p. 76-77), é uma prova inequívoca do despertar da 

consciência da sociedade global para a necessidade de preservação e utilização sustentável da 

água. O acesso a água é um direito humano fundamental, pois se há algo que todos dependem 

para viver é de água. Este direito subjetivo resguarda ao ser humano o mínimo essencial de 

água em quantidade e qualidade adequadas, que proporcione uma vida com dignidade 

(VIEGAS, 2012, p. 16).  

Nesse contexto, o Direito Ambiental surge para proteger os recursos naturais com 

vistas à melhoria da qualidade do meio ambiente e, por conseguinte, da qualidade de vida do 

ser humano, pois necessário se faz, que se regule a apropriação e uso desses recursos para que 

se otimize a sua utilização de modo sustentável.  

 

2.4 O Direito Ambiental no Brasil 

 

O Direito Ambiental brasileiro surge nesse mesmo contexto internacional e se 

caracteriza como um ramo do direito bastante jovem no Brasil, como pontua Sirvinskas (2017, 

p.107): 

 

Trata-se de uma disciplina relativamente jovem no Direito brasileiro. O 

Direito Ambiental era um apêndice do Direito Administrativo e só 

recentemente recebeu sua autonomia com base na legislação vigente e em 

especial com o advento da lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Em 

decorrência desse fato, várias Faculdades de Direito, hoje em dia, inseriram 
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essa matéria em seus currículos como exigência do próprio mercado de 

trabalho, já que muitas empresas estão admitindo profissionais com 

especialização na área. 

 
 

No Brasil, a tutela jurídica do meio ambiente sofreu significativa transformação. Por 

muito tempo não houve qualquer preocupação com a preservação ambiental. Assim como nos 

demais países, os recursos naturais eram considerados, em alguns casos, bens fora do comércio. 

Em casos de conflito, a situação era tratada como direito de propriedade; não se discutia o valor 

do bem como parte integrante de um ambiente a ser preservado. Silva (2009, p. 34-35) 

manifesta seu pensamento a respeito, destacando que: 

 

Por muito tempo predominou a desproteção total, de sorte que norma alguma 

coibia a devastação das florestas, o esgotamento das terras, pela ameaça do 

desequilíbrio ecológico. A concepção privatista do direito de propriedade 

constituía forte barreira à atuação do Poder público na proteção do meio 

ambiente, que necessariamente haveria e haverá de importar em limitar aquele 

direito e a iniciativa privada. 

 

 

Com os avanços das ideias ambientalistas, surgem inicialmente normas esparsas para 

tratar de aspectos isolados do meio ambiente como, por exemplo, os Códigos de Caça, Pesca e 

Água. Destarte, os bens não eram tratados como parte integrante de um todo ambiental e a 

proteção que recebiam do Estado não tinha como função precípua sua preservação (SILVA, 

2003, p. 35-36). 

Segundo Reisewitz (2004, p. 25) a proteção jurídica ambiental, enquanto bem 

indivisível a ser preservado é inaugurado no Brasil através do Decreto-lei n. 25/1937 que inseriu 

no ordenamento jurídico brasileiro uma política de preservação para os bens integrantes do 

patrimônio histórico e artístico cultural, para os monumentos naturais, sítios e paisagens.  

No Brasil, existe na atualidade, uma espessa legislação ambiental, voltada para 

proteção do meio ambiente, sendo a Constituição Federal de 1988 a norma hierarquicamente 

superior a todas as demais outras, que elevou a proteção ao meio ambiente à categoria de norma 

fundamental, sendo o pressuposto de validade de todas as leis ambientais, já que todas elas 

precisam estar de acordo com a constituição. 

Foi com a publicação da Constituição Federal brasileira de 1988 que o Direito 

Ambiental no Brasil ganha espaço considerável e grande autonomia por ser a Constituição a 

principal fonte formal desse novo ramo do direito. 

Há de se ressaltar, neste contexto, que com o advento da Constituição Federal de 1988, 

o que antes em matéria ambiental só poderia ser de iniciativa do Estado, passou a poder ser de 
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iniciativa da sociedade, pois o artigo 225 da Constituição, passou a impor não apenas ao poder 

público a defesa e a preservação do meio Ambiente, mas também à coletividade. Dessa forma, 

O grande Instituto Jurídico da matéria relacionada ao meio ambiente no Brasil é a 

responsabilidade civil que cada cidadão tem de defender e preservar o patrimônio ambiental e 

o dever de restaurar o que foi degradado. 

 As constituições anteriores nada traziam sobre a proteção do meio ambiente, com 

exceção da de 1946, que apenas estabeleceu uma referência sobre a competência da União para 

legislar sobre águas, florestas, caça e pesca. 

Atualmente o Direito Ambiental brasileiro do ponto de vista  da hierarquia de normas, 

encontra, portanto, seu ponto máximo de sustentação no tocante a proteção do meio ambiente, 

no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que expõem nitidamente em seu texto, que é 

direito de todos os brasileiros ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de impor ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 1988). 

Do capítulo dedicado ao meio ambiente, pode-se, nitidamente, compreender e 

presumir que o meio ambiente no Brasil é considerado um bem sobre o qual incide interesses 

coletivos e difusos, visto que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de toda 

a coletividade (uso comum), cabendo ao poder público e a própria coletividade o pleno dever 

jurídico de preservá-lo e protegê-lo. 

O poder público compreendido como União, Estados-Membros, Distrito Federal e 

Municípios, possui o dever de preservar e defender o meio ambiente como estabelece o artigo 

225 da Constituição Federal, sendo os limites de cada um dos entes estabelecidos nos seus 

artigos 21 a 24.  

O artigo 21, inc. XIX e IX e o artigo 22, inc. IV da Constituição Federal, combinado 

com a Lei n. 6.938/1981, determina a supremacia da União sobre a proteção ambiental, além 

de estabelecer suas competências específicas, que são: instituir a política geral de meio 

ambiente; elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território; 

competência exclusiva1 para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

                                                           
1 É aquela competência que se encontra reservada a uma entidade com a consequente exclusão das demais. É 

prevista no art. 21 da Constituição Federal. (FIORILLO, 2017, p.185). 
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Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; competência privativa2 para 

legislar sobre águas e energia (BRASIL, 1981) ; (BRASIL, 1988).  

No artigo 23, VI a Constituição Federal define que a União, o Distrito Federal e os 

Municípios têm competência comum3 para proteger o meio ambiente natural e para combater 

qualquer tipo de poluição que comprometa a fauna e a flora. Dentro desse mesmo contexto de 

competência o artigo 24 da Constituição Federal expõe que em matéria de legislação a União, 

o Distrito Federal, os Estados e Municípios têm competências compartilhadas, embora a 

competência concorrente4 mostre que a União estabelece normas gerais, enquanto o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios tratam apenas de suplementar as normas estabelecidas pela 

União (BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal de 1988, outra importante legislação voltada para 

proteção do meio ambiente no cenário nacional é o Código Florestal Brasileiro, que atualmente 

é regulado pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012. É válido salientar que o primeiro Código 

Florestal do Brasil foi instituído pelo Decreto n. 23.793/1934, tendo sido este revogado 

posteriormente pela Lei n. 4.771/65, que por sua vez também foi revogada pela Lei Federal n. 

12.651/2012, atualmente em plena vigência.  

Este código, na atualidade, estabelece os limites de uso da propriedade, que deve 

respeitar a vegetação existente na terra, considerada como um bem natural de interesse comum 

a todos os brasileiros. Trata da flora, da fauna, dos recursos hídricos e da extração e exploração 

de matéria-prima diretamente da natureza, além de disciplinar as competências e prever penas 

para os transgressores dos preceitos normativos. 

No seu artigo 4º, o novo Código Florestal, elenca como sendo as áreas de preservação 

permanente: 

 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

                                                           
2 É aquela própria de uma entidade, entretanto é possível de delegação e suplementação da competência. Está 

prevista no art. 22, parágrafo único da Constituição Federal. (FIORILLO, 2017, p 185). 
3 É aquela atribuída a todos os entes federados, que em pé de igualdade, exercem-na, sem, todavia, excluir a do 

outro, porquanto esta competência é cumulativa. (Ibidem, p. 186). 
4 É a competência prevista no art. 24 da Constituição Federal, a qual se caracteriza pela possibilidade de a União, 

Estado e Distrito Federal disporem sobre o mesmo assunto ou matéria, sendo que à União caberá legislar sobre 

normas gerais. (Ibidem, p. 186). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 

metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento;       

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;       

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 

100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 

elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 

que seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso 

e encharcado (BRASIL, 2012a).     

  

                   

Por fim, dois outros diplomas legais que são, também, importantes para proteção 

ambiental são a Lei n. 6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, cujo 

objetivo principal no seu artigo 2º é “[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia a vida [...]” (BRASIL, 1981) e a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas provenientes de condutas e atividades lesivas que 

comprometam o meio ambiente.  

Essas duas leis criaram um aparato técnico significativo porque instituíram meios e 

mecanismos para proteção não só dos recursos hídricos, mas também do meio ambiente como 
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um todo e para a punição das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela degradação 

ambiental. No capítulo 2 desta dissertação será feita uma melhor explanação sobre estas leis. 

 

2.5 O Direito Ambiental no Rio Grande do Norte 

 

No Rio Grande do Norte o Direito Ambiental encontra assento notório no artigo 150 

da Constituição Estadual que, conforme aborda Santos (2009, p. 28-29), apesar de não definir 

o que é meio ambiente, possui um capítulo específico que cuida do mesmo. Assim o dispositivo 

prescreve que:  

 

Art. 150. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, e de harmonizá-lo, 

racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento sócio-econômico, 

para as presentes e futuras gerações (RIO GRANDE DO NORTE, 1989). 
 

 

No Estado do Rio Grande do Norte a proteção jurídica das águas, por exemplo, é algo 

explícito em seu ordenamento jurídico. De acordo com o art. 61, inciso I, alínea “a” da Lei 

Complementar Estadual n. 272/2004 é classificada como leve a pena para aquele que 

“modifique as características da água, do ar ou do solo sem acarretar a necessidade de processos 

de tratamento para sua autodepuração” (RIO GRANDE DO NORTE, 2004).  

Esta mesma lei, em seu art. 5.º, inciso I, entende como sendo o meio ambiente: “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, bem 

como os fatores sócio-econômicos e culturais, incluindo o ambiente construído, que permite, 

abriga e rege a vida em todas assuas formas” (RIO GRANDE DO NORTE, 2004). Já com 

relação a poluição a referida lei determina como sendo poluição “a degradação ambiental 

provocada pelo lançamento, liberação ou disposição de qualquer forma de matéria ou energia 

nas águas, no ar, no solo ou no subsolo. ” 

Com relação ao âmbito de competência comum ao Estado e aos municípios, em seu 

artigo 19, a Constituição Estadual expõe: 

 

Art. 19. É competência comum dos Estados e dos Municípios: 

[...] 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII - Preservar as florestas, a fauna e flora; 

[...] 
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XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1989). 

 

 

Dessa forma, fica clara a responsabilidade desta unidade federativa na defesa do meio 

ambiente, no sentido de combater qualquer forma de poluição e buscar a preservação da fauna 

e flora deste Estado. 

Sobre a proteção do meio ambiente no Rio Grande do Norte, a Lei Complementa n. 

272/2004, que dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, instituindo as 

infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades estaduais de conservação da 

natureza, bem como as medidas compensatórias ambientais, em seu artigo 1º enfatiza que o 

objetivo desta Lei é promover o desenvolvimento sustentável no Estado: 

 

Art. 1º A Política Estadual do Meio Ambiente para proteção, controle e 

recuperação da qualidade ambiental, instituída por meio da presente Lei 

Complementar, visa ao estabelecimento das condições necessárias para o 

desenvolvimento sustentável no Estado do Rio Grande do Norte (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004). 

 

 

A Política Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, busca por meio do 

planejamento e do gerenciamento dos recursos naturais, assegurar que este recursos possam ser 

devidamente controlados para que possam ser usados obedecendo padrões de qualidade, tanto  

pelos atuais usuários como pelos gerações futuras, ou seja, visa a sustentabilidade ambiental. 

Quanto à preservação do meio ambiente, merecem destaque no conjunto de normas 

aplicáveis ao Estado do Rio Grande do Norte, as seguintes leis: 

 

 Lei n. 5.147/1982: Dispõe sobre a política e o sistema de controle e 

preservação do meio ambiente do RN e dá outras providências. 

 Lei n. 6.367/1993: Institui no Rio Grande do Norte o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, cuja função principal é preservar as fontes de água de 

qualquer espécie de poluição e desenvolver políticas para agricultura irrigada 

de adequado aproveitamento da água; 

 Lei n. 6.769/1995: Estabelece a Política Florestal do Rio Grande do Norte e dá 

outras providências. 

 Lei Complementar n. 139/1996: Instituiu como órgão ambiental do Estado o 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
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Norte e também tornou possível a criação da Secretaria Estadual de Recursos 

Hídricos (SERHID) cuja principal atribuição é a realização da gestão dos 

recursos hídricos do Estado do RN. 

 Lei n. 6.908/1996: Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e do 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH). O principal 

objetivo dessa lei é garantir que a água possa ser utilizada por seus destinatários 

de maneira controlada e em padrões de perfeita qualidade. 

 Lei n. 6.950/1996: Dispõe sobre o Plano de Gerenciamento Costeiro do 

Estado, cujo objetivo é proteger e recuperar as águas subterrâneas da zona 

costeira para a eventual garantia de sua utilização racional. 

 Lei Complementar n. 272/2004: Regulamenta os artigos150 e 154 da 

Constituição Estadual, revoga as Leis Complementares Estaduais n.140, de 26 

de janeiro de 1996, e n. 148, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a Política 

e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas 

ambientais, as unidades estaduais de conservação da natureza, institui medidas 

compensatórias ambientais, e dá outras providências. 

 Lei Complementar n. 336/2006: Altera a Lei Complementar Estadual n. 272, 

de 03 de março de 2004 e dá outras providências. 

 

Percebe-se pelas leis acima citadas, que no Estado do Rio Grande do Norte a 

normatização não é omissa no tocante à busca de um ambiente ecologicamente equilibrado, 

pois possui uma significativa legislação preocupada com a defesa do meio ambiente. 

 

2.6 O Direito Ambiental no município de Mossoró/RN 

 

Apesar de recentes, existem no Município de Mossoró/RN várias leis de caráter 

ambiental. Espera-se, no entanto, que estas leis municipais possam obter a maior efetividade 

social possível e dessa forma, em conjunto com as demais leis ambientais estaduais e federais, 

consigam prevenir e coibir os crimes ambientais praticados neste município, pois é função do 

direito enquanto normatividade institucionalizada, através do arcabouço jurídico do Estado, 

buscar dirimir o conflito homem/natureza. 
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Levando em consideração que é notoriamente permitido aos municípios legislarem de 

forma suplementar5 à União e aos Estados em matéria ambiental, cabe destacar a seguir as 

principais leis ambientais do ordenamento jurídico do Município de Mossoró-RN: 

 

 Lei n. 1.267/98: Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Mossoró/RN. 

 Lei Complementar n. 012/2006: Dispõe sobre o Plano Diretor do Município 

de Mossoró/RN. 

 Lei Complementar n. 026/2008: Institui o Código de Meio Ambiente, fixou 

a Política Municipal de Meio Ambiente e criou o Sistema Municipal do Meio 

Ambiente de Mossoró/RN. 

 Lei n. 1.267/98: Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente de 

Mossoró/RN – CONDEMA, e dá outras providências. 

 Lei n. 2.573/2009: Dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental 

no Município de Mossoró/RN. 

 Lei n. 2.702/2010: Trata sobre a arborização no Município de Mossoró e dá 

outras providências. 

 Lei n. 2.701/2010: Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo em 

shopping centers, supermercados e centros comerciais no município de 

Mossoró/RN e dá outras providências. 

 Lei n. 2.678/2010: Dispõe sobre a obrigatoriedade das Concessionárias de 

Automóveis plantarem árvores para mitigação do efeito estufa no Município 

de Mossoró, e dá outras providências. 

 Lei Complementar n. 47/2010: Dispõe sobre o Código de Obras, Postura e 

Edificações de Mossoró/RN. 

 Lei n. 2.818/2012: Proíbe o funcionamento dos equipamentos automotivos 

popularmente conhecidos como paredões de som nas vias, praças e demais 

logradouros públicos no âmbito do município de Mossoró, e dá outras 

providências.  

 

                                                           
5 De maneira correlata a concorrente e de modo a possibilitar aos entes federativos legislarem sobre normas que 

suplementem os princípios ou normas gerais, ou que venham suprir a ausência ou omissão destas. (FIORILLO, 

2017, p. 186). 
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Verifica-se, então, diversas legislações acerca da temática ambiental no Município de 

Mossoró/RN, que buscam garantir aos citadinos uma proteção jurídica do meio ambiente, ou 

seja, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Toda esta normatização a nível federal, estadual e municipal, representam um conjunto 

de instrumentos de controle social legais criados pelo Estado, que buscam dirimir o conflito 

sociedade natureza.  
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3. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE NO BRASIL 

 

3.1 A Importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

A vida em sociedade possibilitou, certamente, facilidades e comodidades, como, por 

exemplo, segurança, alimentação, saúde, recursos técnicos, dentre outros. Entretanto trouxe, 

também, muitas coisas desagradáveis, que impactam negativamente o meio ambiente. Entre 

estas, estão a poluição sonora, do ar, dos solos e dos recursos hídricos; o desmatamento, que 

contribui para o processo de erosão e desertificação; a caça e pesca predatória, que contribui 

para extinção de espécies, a salinização dos solos por técnicas inadequadas de irrigação; a 

ocupação irregular de áreas de preservação permanente, o excesso de resíduos, na maioria das 

vezes lançado a céu aberto em locais inadequados, que se transformam em fonte de transmissão 

de doenças, dentre outras atividades que comprometem direta ou indiretamente a qualidade de 

vida do ser humano e de outras espécies. Neste sentido aborda o geógrafo Milton Santos: 

 

O que hoje se chamam agravos ao meio-ambiente, na realidade não são outra 

coisa senão agravos ao meio de vida do homem, isto é, ao meio visto em sua 

integralidade. Esses agravos ao meio devem ser considerados dentro do 

processo evolutivo pelo qual se dá o confronto entre a dinâmica da história e 

a vida do planeta.  

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva 

entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao 

mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização 

do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A 

natureza artificializada marca uma grande mudança na história humana da 

natureza (SANTOS, 2005, p. 141-142). 
 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado representa, sem dúvida, um bem 

fundamental à existência humana e, em virtude deste fato, deve ser assegurado e protegido pelo 

Estado para que seu uso esteja ao acesso de todos. Esta prerrogativa, trata-se de um princípio 

expressamente contido no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que assegura aos 

brasileiros um meio ambiente sadio como sendo uma extensão do direito à vida. Sem um 

ambiente sadio, ou seja, equilibrado ecologicamente, torna-se impossível a saúde e qualidade 

de vida dos seres humanos e de outras espécies. Giovanetti e Lacerda (1996, p. 70), definem o 

equilíbrio ecológico da seguinte forma: 

 

é o estado de equilíbrio entre os diversos fatores que formam um ecossistema 

ou habitat, suas cadeias tróficas, vegetação, clima, micro-organismos, solo, ar, 
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água, que pode ser desestabilizado pela ação humana, seja por poluição 

ambiental, por eliminação ou introdução de espécies animais e vegetais. 

 

É pertinente salientar, que o equilíbrio ecológico não representa um estado de 

permanente inalterabilidade das condições naturais, pois os ecossistemas são dinâmicos, de 

modo que o grau de estabilidade de um ecossistema pode variar em razão do rigor dos ambientes 

externos e da eficiência de seus controles internos (ODUM, 1988, p. 29)   

 Dessa forma, percebe-se que o equilíbrio ecológico não é algo imutável, mas um 

estado geral dos ecossistemas, que tendem a passar internamente por ajustes em razão das 

pressões do ambiente externo, buscando se manterem em uma situação equilibrada diante do 

estresse e se recuperarem rapidamente diante das mudanças que os afetam internamente.  

A humanidade tem feito o uso artificial da Terra, desde 8.000 a.C. com a denominada 

revolução agrícola até os dias atuais. A exploração dos recursos naturais da Terra, visando 

atender o contínuo desenvolvimento das civilizações tem provocado intensas pressões sobre o 

meio ambiente ao ponto de prejudicar apropria vida (CORDANI; TAIOLI, 2008, p. 518). 

Um exemplo da consequência da exploração agressiva  e, consequentemente,  

insustentável dos recursos naturais do planeta é o caso da água, que apesar de representar a 

substância mais abundante na superfície terrestre, constituindo-se no melhor e mais comum 

solvente que existe na natureza, sendo perceptivelmente indispensável a vida e essencial a uma 

infinidade de ações desenvolvidas pela humanidade (KARMANN, 2008, p. 114), em razão de 

sua poluição pela ação antrópica transformou-se em um vetor de transmissão de doenças, 

transformando a busca por água potável  em um grande desafio para sociedade mundial. 

 

Ao mesmo tempo que se tornou um elemento vital para as cidades, também 

se transformou em um ponto de destinação final dos mais variados tipos de 

efluentes aí produzidos, constituindo-se até mesmo num importante vetor para 

transmissão de inúmeras doenças. Assim a água que viabilizou o processo de 

urbanização tem sido constantemente inviabilizada por ele (MACHADO; 

TORRES, 2012, p. 03). 

  

 

Há, inclusive, exemplos na história, de civilizações antigas, que perderam a 

importância política e econômica que tinham em razão de terem degradado o meio ambiente, 

como é o caso da civilização mesopotâmica, que em razão de seu intenso sistema inadequado 

de irrigação levou a salinização de seus solos, com consequente depreciação para agricultura e, 

da civilização Maia, que em virtude do indevido uso do solo entrou em decadência, dada a 

intensa erosão do solo e a escassez de água (CORDANI; TAIOLI, 2008, p. 518). Estes casos 
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devem servir de exemplos para que a humanidade não venha hodiernamente cometer os 

mesmos erros do passado. 

O acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano 

fundamental, que segundo Machado (2017, p. 521) “é aquele que a pessoa tem não pelo seu 

merecimento ou pelo seu esforço, mas o que entra eu seu patrimônio simplesmente pelo fato de 

seu nascimento. ” A própria dignidade da vida humana, que é um dos fundamentos da República 

Federativa brasileira de acordo com artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, se encontra 

intimamente relacionado com a disponibilidade de um meio ambiente equilibrado, que assegure 

ao cidadão ter uma sadia qualidade de vida. 

Dessa forma, pode-se concluir que sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

não se pode ter uma sadia qualidade de vida. Um meio ambiente poluído provoca a depreciação 

da qualidade de vida humana. 

Porém, a degradação do meio ambiente cresce assustadoramente no mundo todo, 

principalmente nas áreas mais povoadas, localizadas, por exemplo, nos grandes centros 

urbanos.  Rios que cruzam esses centros tem se tornado, por exemplo, receptores do lançamento 

de esgotos urbanos, lixo e até mesmo efluentes industriais.  

Esta realidade, trata-se de um processo marcado pela transformação da natureza 

intocada à natureza degradada, dentro de uma lógica marcada pela visão da natureza como uma 

mercadoria. Neste sentido Santos (2006, p. 39) afirma: 

 

No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao 

longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos 

técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos fazendo com que a natureza 

artificializada tenda a funcionar como uma máquina. 
 

 

Dentro desse contexto de artificializarão da natureza, o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, condição indispensável para uma sadia qualidade de vida para 

todos, será um dos maiores desafios da humanidade no século XXI.  

A crise ambiental atual, requer mudanças, senão o próprio futuro da humanidade estará 

ameaçado e, essas mudanças dependem, certamente, da ocorrência de uma ruptura de 

paradigma por parte da humanidade no tocante ao trato da questão ambiental. Nesta perspectiva, 

o geógrafo Milton Santos assim se pronunciou: 

 

Contextualizar a crise ambiental, fugindo de estudos tópicos e da sedução das 

campanhas globais, toma-se uma necessidade urgente, se quisermos apreender 

e propor soluções para o meio-ambiente, que como já dissemos e vale insistir, 
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nada mais é que o meio de vida do homem, constituído, na sociedade 

contemporânea, como um meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 

2005, p. 141-142).  
 

 

Para mudar esse quadro desanimador de degradação ambiental, de nível local a global, 

provocado pela exploração selvagem da natureza, pela ação antrópica, se faz necessário uma 

mudança de paradigma, no sentido de levar a sociedade humana a manter uma relação menos 

agressiva com o ambiente no qual se encontra inserida, buscando um desenvolvimento 

econômico sustentável, que proporcione uma sociedade sustentável. 

 

Uma sociedade sustentável do ponto de vista ambiental atende as necessidades 

atuais de sua população em relação a alimentos, água e ar limpos e outros 

recursos básicos sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades. Viver de forma sustentável significa 

sobreviver da renda natural fornecida pelo solo, pelas plantas, pelo ar e pela 

água e não exaurir ou degradar as dotações de capital natural da Terra, que 

fornece essa renda biológica (MILLER JR., 2007, p. 05). 
 

 

A causa central da crise ambiental que a sociedade humana se encontra inserida 

hodiernamente é sem dúvida a ação antrópica, que provoca a exploração selvagem da natureza. 

A mudança desse cenário para uma sociedade sustentável, também dependerá do homem. A 

ação humana é a causa, mas pode ser, também, a solução. A mudança dependerá de nós, pois o 

futuro da humanidade na Terra dependerá da maneira como o homem se relacionará com a 

mesma. 

Para que a mudança aconteça, se faz necessário que o meio ambiente se torne um 

objeto de planejamento voltado para a sustentabilidade, em que a preocupação com o ambiente 

não tenha um cárter meramente vago e não claramente definido, mas que se apoie em um 

planejamento e gestão ambiental territorial voltado para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, o que requer uma visão sistêmica, holística e dialética da relação homem  natureza, 

já que os sistemas ambientais se encontram inter-relacionados, de modo a formar um todo, em 

que esta totalidade é constituída por estruturas conexas, que se encontram sujeitas a um sistema 

complexo de cadeias de causa e efeito (RODRIGUEZ, 2013). 

Essa mudança de paradigma pautada na busca da sustentabilidade ambiental parece 

ser o caminho para uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza, o que poderá 

trazer uma nova racionalidade ambiental, que consagre a ética do desenvolvimento sustentável.  
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3.2 A proteção jurídica do meio ambiente no Brasil 

 

O Brasil é uma República Federativa, o que significa ser uma forma de Estado 

caracterizada pela união de entes federados para formação de um Estado único, onde as 

entidades federadas preservam parte de sua autonomia política, ficando o Estado Federado 

detentor da soberania. 

 Neste contexto, o Estado Federal é aquele possuidor de personalidade jurídica de 

direito público internacional. Já a União, representa a entidade federal dotada de personalidade 

jurídica de direito público interno, sendo ela autônoma em relação ao Estados-membros, 

cabendo dessa forma a mesma, exercer a prerrogativa de soberania do Estado brasileiro 

(FIORILLO, 2017, p 177-178). 

Ao levar-se em consideração que o ser humano necessita de um ambiente 

ecologicamente equilibrado para ter uma vida digna e sadia do ponto de vista fisiológico, deve-

se entender que o Estado brasileiro por meio de seu aparato normativo prevê regulamentar a 

relação homem natureza, no sentido de contribuir para preservação do meio ambiente. 

De acordo com Milaré (2015, p.162-163) o meio ambiente como entidade autônoma é 

considerado um bem de uso comum do povo, um patrimônio que deve ser tutelado tendo em 

vista o bem da coletividade. Além de patrimônio comum, o meio ambiente é reputado com bem 

essencial a sadia qualidade de vida. Dessa forma, fica evidente, que o poder público tem o dever 

constitucional de zelar pela defesa e preservação do meio ambiente.  

O poder público não tem uma mera faculdade de proteger o meio ambiente, mas uma 

verdadeira obrigação. Este fato evidencia que os constituintes partiram da premissa de que 

proteger o meio ambiente, em última análise, significa proteger a própria preservação da espécie 

humana.  

A proteção do meio ambiente no Brasil encontra sua base normativa no artigo 225, 

capítulo VI, título VIII, da Constituição Federal de 1988. Neste artigo a Constituição, trouxe 

em seu arcabouço normativo um conjunto de princípios de natureza ambiental que deram ao 

Direito Ambiental autonomia enquanto uma ciência, que apesar de nova é autônoma. Estes 

princípios constitucionais do Direito Ambiental funcionam como sendo estruturas basilares do 

sistema político-jurídico brasileiro, como se fossem instrumentos a suprirem a necessidade de 

uma ecologia equilibrada e a indicação de uma espécie de caminho a ser trilhado, que torne 

possível a proteção ambiental. De acordo com Fiorillo (2017, p. 64-102) os principais princípios 

constitucionais do Direito Ambiental são: 
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 Princípio da Legalidade: O Direito Ambiental brasileiro deve ser aplicado 

obedecendo rigidamente somente aquilo que determina a Constituição Federal e as 

leis infraconstitucionais. Ou seja, somente se pode ser obrigado a fazer ou não fazer 

alguma coisa, por força da vontade da lei. 

 Princípio do Desenvolvimento Sustentável: Busca tornar possível a coexistência 

harmônica entre a economia e o meio ambiente. O desenvolvimento econômico 

pode acontecer, entretanto, deve ser de maneira sustentável, por meio do 

planejamento ambiental, de maneira que as gerações futuras possam desfrutar dos 

recursos hoje existentes. 

 Princípio do Poluidor-pagador: Não significa pagar para poder poluir, mas sim, 

de se buscar evitar que os danos ambientais ocorram e, no caso do dano já ocorrido 

buscar a sua reparação. Dessa forma, por este princípio, é imposto ao poluidor o 

dever legal de se responsabilizar com as despesas de prevenção e reparação dos 

danos ambientais que a sua atividade possa provocar ao meio ambiente. O dano 

ambiental pode ser ressarcido de duas maneiras: a reparação natural onde ocorre o 

ressarcimento in natura e por meio da indenização em dinheiro, quando não é 

possível a reparação natural. 

 Princípio da Prevenção: Deve-se diante da incapacidade de o sistema jurídico 

nacional conseguir restabelecer a situação idêntica à anterior de um determinado 

ecossistema impactado ambientalmente, adotar-se a prevenção do dano ambiental 

como fundamento do Direito Ambiental. Prevenir para evitar desastres ecológicos 

deve ser uma ideia a ser perseguida pelo Estado e pela sociedade. Normas 

ambientais mais rígidas com multas e sanções pesadas atuam, por exemplo, como 

um mecanismo de efetivação da prevenção. 

 Princípio da Participação: A defesa do meio ambiente de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 não é uma tarefa apenas do Estado, mas sim, também, 

da sociedade civil. Isso significa dizer, que cabe à coletividade o dever de proteger 

e preservar o meio ambiente. 

 Princípio da Ubiquidade e a Dignidade da pessoa Humana: Evidencia que o 

objeto da proteção do meio ambiente se fundamenta no epicentro dos direitos 

humanos, que consiste na dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa 

humana não se coaduna com a degradação ambiental. Sem um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado a dignidade humana é afetada, visto que a qualidade de 

vida do ser humano é afetada diretamente pelas condições ambientais. Dessa forma, 
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tudo o que a sociedade pretender desenvolver, deverá ser submetida a uma 

avaliação ambiental, com o intuito de se averiguar se o meio ambiente será ou não 

degradado. 

 Princípio da Vedação de Retrocesso: Trata-se de um princípio não expresso na 

Constituição Federal de 1988, mas que se encontra implicitamente presente no 

sistema jurídico-constitucional pátrio. A filosofia deste princípio preconiza que se 

uma determinada lei regulamenta uma norma constitucional assegurando a 

sociedade um determinado direito, este direito passa a ser incorporado ao 

patrimônio dos cidadãos, não podendo mais ser retirado da sociedade de maneira 

arbitrária. 

 

Necessário ressaltar que estes princípios tratam-se de interpretações e doutrinas de 

autores e por isso podem variar de um livro para outro de Direito Ambiental. Algum princípio 

pode ser nominado de forma diferente em determinado doutrinador de Direito. Dessa forma, os 

princípios são auxiliares na aplicação das normas, e também podem suprir uma falta de 

normatização específica. 

Os princípios ambientais de caráter constitucional, acima mencionados, manifestam 

comandos gerais, que representam opções políticas fundamentais, elegendo desta forma, 

valores éticos, sociais, morais, econômicos e ideológicos de uma sociedade que aos poucos se 

encontra dando mais importância a preservação ambiental. Os princípios constitucionais do 

Direito Ambiental, dentro do sistema normativo do meio ambiente brasileiro, são a mais alta 

normatividade do sistema jurídico. Eles funcionam como sendo balizas que dão sustentação aos 

principais sentidos hermenêuticos da ordem jurídica pátria em matéria ambiental. 

Ocorreu uma significativa preocupação dos legisladores constituintes com o meio 

ambiente, que como forma de assegurar a efetividade de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, atribuiu diretamente ao poder público e indiretamente a toda sociedade uma série 

de obrigações visando a esta finalidade, inclusive, estabeleceu proteção penal, utilizando-se 

dessa forma do instrumento mais severo da legislação, que somente deve ser utilizado em 

último caso, que é o direito penal. 

Nesse aspecto, relacionado a proteção constitucional do meio ambiente no Brasil, 

esclarece (GOMES, 2011, p.18): 

  

A constituição de 1988 não se limita simplesmente em fazer uma declaração 

formal de tutela do meio ambiente, mas na esteira da melhor doutrina e 
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legislação internacionais, estabelece imposição de medidas coercitivas aos 

transgressores do mandado constitucional. 
 

 

No Brasil, a proteção jurídica do meio ambiente encontra-se presente na Constituição 

Federal de 1988 e em diversas outras leis infraconstitucionais, tanto a nível federal, estadual e 

municipal, visto que, a competência para legislar em matéria relacionada ao meio ambiente, de 

acordo com o artigo 24, incisos V, VI e VII da Constituição é concorrente, ou seja, pertence 

tanto a União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal. 

Quanto aos municípios é atribuída aos mesmos de acordo com o artigo 30, inciso II da 

Constituição Federal de 1988, competência complementar, ou seja, compete aos municípios 

suplementar, no que couber, a legislação federal estadual (BRASIL, 1988). 

Ao tratar dessa abordagem jurídica, Fiorillo (2017, p. 180), afirma que, “à União 

caberá a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, enquanto que aos Estados e 

Municípios, atendendo aos interesses regionais e locais, a de um “teto” de proteção. ” Neste 

aspecto é importante lembrar que os Estados e Municípios não podem legislar de maneira a 

oferecer menos proteção ao meio ambiente do que a União. A nível infraconstitucional a 

proteção jurídica do meio ambiente pode ser encontrada no arcabouço normativo de várias leis 

federais no Brasil (FIORILLO, 2017) e (SIRVINKAS, 2017). Dentre essas normas pode-se 

citar: 

 

 A Lei n. 5.318/1967, que revogou os Decretos-lei n. 248/1967 e 303/1967 e 

Institui uma Nova Política Nacional de Saneamento Básico e criou o Conselho 

Nacional de Saneamento. 

 O Decreto n. 227/1967, que deu nova redação ao Decreto-lei 1.985, de 29 de 

janeiro de 1940 (Código de Minas). 

 O Decreto n. 73.030/73, que criou no âmbito do ministério exterior, a secretaria 

especial do meio ambiente – SEMA e deu outras previdências. O artigo 13, § 1º 

deste decreto trouxe o conceito de poluição, conceito este que se encontra em 

conformidade com o artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente. 

 Lei n. 6.567/1978, que dispôs sobre o regime especial para exploração e o 

aproveitamento das substâncias minerais que especifica e deu outras providências; 

 Lei n. 6.766/1979, que dispôs sobre o parcelamento do solo urbano e deu outras 

providências. 
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 A Lei n.7.347/1985, que disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e deu outras providências. 

 A Lei n. 6.938/81, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelecendo seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, além de dá 

outras providências. 

 A Lei n. 9.433/97, que Institui no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esta Lei 

regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal de 1088. 

 A Lei n. 9.605/98, que estabeleceu as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e deu outras providências. 

 A Lei n. 9.966/2000, que dispôs sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 

poluição ocasionada pelo lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional além de dá outras providências. 

 A Lei n. 9.985/2000, que regulamentou o artigo 225, § 1º, incisos I, II, II e VII, 

da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e deu outras providências. 

 A Lei n. 11.445/2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e deu outras providências. 

 A Lei n. 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 

Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 

24 de agosto de 2001; e deu outras providências. Denominada de Código Florestal 

brasileiro.  

 

É ainda importante esclarecer, que além das normas federais acima citadas e das 

numerosas outras não citadas, existem centenas de outras leis estaduais e municipais, que tratam 

da matéria atinente a proteção do meio ambiente no Brasil, já que um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, consiste em uma condição indispensável para sociedade humana, 

cuja abordagem detalhada destes diplomas legais este trabalho dissertativo não comporta. A 

nível estadual, no Rio Grande do Norte, merece destaque, por exemplo, a Política Estadual de 

Meio Ambiente, instituída pela Lei Complementar n. 272/2004.  
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Do conjunto de normas apresentadas, a seguir será feito uma breve explanação sobre 

a Política Nacional de Meio Ambiental (Lei n. 6.938/1981) e a Lei dos Crimes Ambientais (Lei 

n. 9.605/1998), que representam duas lei federais de fundamental importância para preservação 

do meio ambiente no Brasil. Estas leis são comandos legais que procuram dá efetividade aos 

direitos ambientais assegurados aos cidadãos brasileiros na Constituição Federal de 1988. 

 

3.3 Aspectos gerais da Política Nacional de Meio Ambiente brasileira 

 

Diante do contexto da necessidade de preservação do meio ambiente, o Estado 

brasileiro instituiu em 1981, por meio da Lei Federal n. 6.938/1981, a Política Nacional de Meio 

Ambiente, que de acordo com Sirvinskas (2017, p, 209), é a lei ambiental mais importante no 

Brasil, depois da Constituição Federal de 1988. 

Com a implantação no Brasil da Lei n. 6.938/1981, o país passou a ter do ponto de 

vista formal uma Política Nacional do Meio Ambiente, que passou a funcionar com sendo um 

marco jurídico legal para todas as demais outras políticas públicas de meio ambiente a serem 

desenvolvidas pelos entes federativos: União, Estados, Municípios e o Distrito Federal 

(FARIAS, 2006, p. 01).  

Nesta lei se encontra exposto toda a sistemática necessária para tornar possível a 

política ambiental brasileira, como por exemplo: conceitos básicos, objeto, princípios, 

objetivos, diretrizes, instrumentos, órgãos, responsabilidade objetiva etc. 

De acordo com Antunes (2017, p. 93), a Política Nacional de Meio Ambiente 

brasileira, é mais do que proteção ao meio ambiente, pois representa todos os movimentos 

articulados pelo poder público voltados para o estabelecimento dos mecanismos com 

capacidade de tornar possível a utilização dos recursos ambientais de uma maneira mais 

sustentável, sendo, portanto, uma ação do poder público que objetiva alcançar objetivos 

positivos tanto no contexto econômico como, também, no ambiental. 

Esta lei,  que foi aceita com a chegada de uma nova constituição  aprovada em 1988, 

visa dar efetividade ao princípio basilar, consistente no direito que todos no Brasil  possuem a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com o caput do artigo 225 da 

Constituição pátria e tem como objeto de estudo a qualidade ambiental, que seja propícia à vida 

das presentes e futuras gerações, sendo neste contexto a qualidade ambiental compreendida 

como sendo o estado do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É por meio do estudo desse 
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objeto que o Direito Ambiental consegue tracejar sua política intervencionista nas esferas 

diversas da federação (SIRVINKAS, 2017, p. 209). 

O objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, de acordo com o artigo 2º da Lei 

n. 6.938/1981 é buscar a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que seja propícia à 

vida, visando com isso assegurar, no Brasil, condições para o desenvolvimento 

socioeconômico, para os interesses da segurança nacional e para à proteção da dignidade da 

vida humana (BRASIL, 1981).  

Para que estes objetivos sejam atingidos se faz necessário atender o cumprimento de 

uma série de princípios legais, que foram arrolados nos incisos de I a IX do artigo 2º da lei que 

instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Estes princípio são: I – Princípio da ação 

governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 

um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo; II – Princípio da racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III – 

Princípio do planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV – Princípio da 

proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; V – Princípio do 

controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI – Princípio de 

incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 

recursos ambientais; VII -  Princípio do acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII – Princípio da recuperação de áreas degradadas e IX – Princípio da proteção de áreas 

ameaçadas de degradação (BRASIL, 1981). 

Estes princípios servem como instrumentos de orientação aos juízes, operadores do 

direito e ao legislador, sendo, portanto, de fundamental importância para proteção do meio 

ambiente no judiciário. 

De acordo com Sirvinskas (2017, p. 210), o objetivo geral da Política Nacional de 

Meio Ambiente brasileira é tornar possível a harmonização do meio ambiente com o 

desenvolvimento socioeconômico, harmonização esta, denomina de desenvolvimento 

sustentável, prevista, inclusive constitucionalmente, que concilia a proteção do meio ambiente 

com a garantia do desenvolvimento econômico. 

De acordo com a Lei n. 6.938/1981, as diretrizes que nortearão a Política Nacional do 

Meio Ambiente serão formuladas através de normas e planos, destinados a orientar a ação dos 

Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que 

se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, 

devendo ser observado sempre os princípios estabelecidos no art. 2º desta referida lei (BRASIL, 

1981). 
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A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981) em seu artigo 3º, 

nos incisos de I a V, trouxe explicitamente os conceitos legal de: meio ambiente, degradação 

da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais. Vejamos a seguir o texto 

expresso da referida lei em enfoque. 

 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas; 

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características 

do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental; 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora (BRASIL. 1981).  

 

  
Levando em consideração o objeto de estudo desta dissertação, que busca abordar os 

crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 

a 2017, bem como a ações jurídicas desenvolvidas pelo Ministério Público na tentativa de 

combater estes delitos, é pertinente neste momento da pesquisa, abordar um pouco sobre o que 

se entende por meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição e poluidor.  

Neste trabalho o conceito de meio ambiente é entendido dentro de uma visão genérica, 

como sendo o lugar onde habitam todos os seres vivos, e onde ocorre a interação biológica e 

social de todos eles.  Entretanto, não existe um consenso entre os especialistas da área ambiental 

acerca de um conceito preciso do termo meio ambiente. 

É valido salientar, que tanto a palavra meio como, também, o vocábulo ambiente 

possuem significados diferentes, seja na linguagem vulgar ou na científica. A palavra “meio” 

pode significar metade de um inteiro, um recurso ou insumo para alcançar algo. Já o termo 

ambiente pode representar um espaço geográfico, social, físico ou psicológico, natural ou 

artificial (MILARÉ, 2017 p. 138). A palavra meio de acordo com o dicionário Aurélio da língua 
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portuguesa, também pode significar o mesmo que ambiente, ou seja, “lugar onde se vive; 

ambiente” (FERREIRA, 2005, 577). 

Diante desse contexto, do ponto de vista linguístico, o uso do termo meio ambiente 

torna-se inadequado, visto que, traz a ideia equivocada de um ambiente pela metade, ou seja, 

um ambiente “não inteiro”, ou ainda, uma grande redundância, ou pleonasmo, já que as duas 

palavras são consideradas, também, sinônimas. Dessa forma, o mais apropriado para a 

linguagem formal seria o uso do termo “meio” ou do termo “ambiente”, e não dos dois 

conjuntamente (SIRVINSKAS, 2017, p. 126); (FIORILLO, 2017. p. 55).  

Muito embora pareça ser reducionista ou redundante, o termo meio ambiente é 

pacificamente utilizado pela lei, doutrina e jurisprudência.  Tecnicamente falando, o meio 

ambiente deve ser entendido como a combinação de todas as coisas e fatores externos ao 

indivíduo, considerado o singularmente ou coletivamente. Sendo constituído por seres abióticos 

e bióticos em suas relações e interações. 

De acordo com o vocabulário básico de recursos naturais e meio ambiente do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004, p. 210) o meio ambiente representa um 

“conjunto dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores sociais susceptíveis de 

exercerem um efeito direto ou mesmo indireto, imediato ou a longo prazo, sobre todos os seres 

vivos, inclusive o homem”. 

O meio ambiente foi tratado pela geografia diferentemente, de acordo com Mendonça 

(2007, p. 21-22), ao longo da evolução da ciência geográfica. Segundo este autor, entre o final 

do século XIX até meados das décadas de 50/60 do século XX, período em que predominou a 

concepção positivista, elaborada por Augusto Comte, na produção científica do conhecimento 

geográfico, o meio ambiente era entendido como sendo a mera descrição do quadro natural da 

Terra, o que compreendia: o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, a fauna e a flora, estando 

esses elementos naturais dissociados do homem ou de qualquer sociedade humana. 

Já em um segundo momento, entre meados dos anos 1960 até os dias atuais, o meio 

ambiente passa a ser tratado pela geografia de uma maneira mais geral e holística, passando a 

ser compreendido como a conjunção dos elementos naturais e sociais conjuntamente. Nesta 

nova concepção, que inter-relaciona sociedade e natureza, o meio passa a não mais receber a 

visão tradicional descritiva e contemplativa como se fosse um santuário, que existe separado da 

sociedade. Neste contexto, ele passa a ser visto como um recurso a ser utilizado pelo ser 

humano, mas que ao mesmo tempo, deve ser analisado e protegido, baseando-se em uma atitude 

de respeito, que proporcione sua conservação e preservação para as presentes e futuras gerações 

(MENDONÇA, 2007, p. 55-67). 
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De acordo com Rodriguez (2013, p. 37) uma visão holística do meio ambiente é aquela 

que o considera como uma estrutura total, que é formada por um conjunto de microssistemas 

interligados, em que o ambiente natural não se encontra separado do ser humano, mas ao 

contrário, faz parte de um mesmo contexto, visto que, existe uma estreita inter-relação de 

dependência entre as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. Neste contexto, o homem e o 

meio ambiente são realidade indivisíveis.    

Para Coelho (2014, p. 23), o meio ambiente, semelhantemente a concepção de espaço 

social “é social e historicamente construído. Sua construção se faz no processo da interação 

contínua entre uma sociedade em movimento e um espaço físico particular que se modifica 

permanentemente”. Para esta autora, o meio ambiente comporta-se como um agente ativo e 

passivo ao mesmo tempo, sendo um suporte geofísico que condiciona e é, também, 

condicionado pelos movimentos que transformam a vida social. 

Expostas as devidas explanações acima, é de fundamental importância citar o conceito 

legal do termo meio ambiente, trazido explicitamente pela Lei n. 6.938/1981, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente brasileira. A referida lei, em seu artigo 3º, inciso I, define 

o meio ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(BRASIL, 1981). 

Do ponto de vista jurídico legal o termo meio ambiente é visto sob duas singulares 

perspectivas. Por meio de uma visão estrita, onde o mesmo é tratado como sendo um patrimônio 

natural em suas relações com e entre os seres vivos e, através de uma concepção mais ampla, 

na qual abrange toda a natureza original, artificial, bem como, também, os bens culturais. 

Esta segunda percepção foi trazida pela Constituição Federal de 1988, que abarcou 

além do meio ambiente natural, previsto no artigo 3º da Lei n. 9638/1981, o meio ambiente 

artificial, o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, o patrimônio genético e o 

meio ambiente digital. 

O meio ambiente natural, representa o quadro físico ou natural do planeta, que é 

constituído pela: atmosfera, biosfera, águas, solo e subsolo, fauna e a flora. O meio ambiente 

artificial, que compreende os espaços urbanos constituídos, denominado de espaço urbano 

fechado e pela estrutura pública, que constitui o espaço urbano aberto. O meio ambiente 

cultural, que denota, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, todo patrimônio 

cultural, histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, paisagístico, ecológico e científico. 

E por fim, o meio ambiente do trabalho, que constitui o espaço onde as pessoas realizam suas 

atividades inerentes ao trabalho, sejam elas renumeradas ou não (FIORILLO, 2017, p. 58-61). 
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Portanto, conclui-se, que a definição legal de meio ambiente é abrangente, protege 

todas as formas de vida, engloba não apenas os bens naturais, mas também, os artificiais, os 

culturais, os digitais, os do trabalho e a saúde ambiental (FIORILLO, 2017, p. 55-61). De 

acordo com este autor, o termo meio ambiente, é um conceito jurídico unitário, indeterminado, 

que é regido por vários princípios, diretrizes e objetivas que compõem a política nacional do 

meio ambiente, cabendo, dessa forma, ao interprete o preenchimento do seu conteúdo”. 

Neste contexto, é possível perceber que o conceito legal de meio ambiente não se 

distancia do que se entende por meio ambiente hodiernamente na geografia. Ao contrário, a 

definição legal e geográfica são familiares e se complementam, pois veem o ambiente não 

apenas como um suporte físico, mas um conjunto complexo e indissociável entre a natureza e 

a sociedade. 

Outro conceito importante inserido na Lei n. 6.038/1981, que instituiu a Política de 

Nacional de Meio Ambiente brasileira, que deve ser abordado foi o de poluição. De acordo com 

o artigo 3º, inciso III da referida lei, a poluição representa a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente venham prejudicar a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; criem condições que sejam adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a biota as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais (BRASIL, 

1981). 

A referida lei, ainda define em seu artigo 3º, inciso IV, que o poluidor é a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, que é responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade que provoque degradação ambiental. 

Neste contexto, haverá poluição toda vez que ocorrer a degradação da qualidade 

ambiental, que consiste de acordo com o termo expresso na Lei n. 6.938/1991, na alteração 

adversa das características do meio ambiente (FIORILLO, 2017, p. 79). 

Por fim, a Lei 6.938/1981, também define o que venha ser os recursos ambientais. A 

norma conceitua-os como o conjunto representado pela: a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora (BRASIL, 1981). 

Estes conceitos jurídicos que as leis trazem são de relevante importância para os 

estudiosos da área ambiental e para os operadores do direito, visto que servem de suporte na 

interpretação das normas ambientais, bem como, também, na sua aplicação pelo judiciário. 

O Direito Ambiental, no contexto de necessidade global e local de preservação do meio 

ambiente, representa um conjunto de normas que, baseada no fato ambiental e no valor ético 
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ambiental, estabelece os mecanismos normativos direcionados a disciplinar as atividades 

humanas na sua interação com o meio ambiente. 

O artigo 9º, inciso I a XII da Lei n. 6.038/1981, trouxe os Instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente. Estes instrumentos possuem a função de dar cumprimento aos 

objetivos do artigo 4º desta referida lei. Aponta-se quais são estes instrumentos: 

 

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental;                 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 

de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;                      

 VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA;                     

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 

inexistentes;                          

 XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 

e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.                     

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 

ambiental, seguro ambiental e outros (BRASIL 1981).  
 

 

Para o campo de estudo desta pesquisa importante se faz esclarecer um pouco sobre 

04 desses instrumentos, que são: o estabelecimento de padrões de qualidade, o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental. Sobre estes 

instrumentos (FARIAS, 2006, p. 06), assim os definiu: 

 

Os padrões de qualidade são as normas estabelecidas pela legislação 

ambiental e pelos órgãos administrativos de meio ambiente no que se refere 

aos níveis permitidos de poluição do ar, da água, do solo e dos ruídos.  

O estabelecimento de zoneamento urbanístico ou ambiental é comumente 

feito por meio do Plano Diretor ou de Códigos Urbanísticos Municipais, 

ficando na maioria das vezes a cargo dos Municípios, embora os Estados e a 

União também tenham competência para estabelecer algum tipo de 

zoneamento. O zoneamento é uma delimitação de áreas em que um 

determinado espaço territorial é dividido em zonas de características comuns 
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e com base nesta divisão são estabelecidas as áreas previstas nos projetos de 

expansão econômica ou urbana. 

A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de defesa do meio 

ambiente, constituído por um conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos que visam à realização da análise sistemática dos impactos 

ambientais da instalação ou operação de uma atividade e suas diversas 

alternativas, com a finalidade de embasar as decisões quanto ao seu 

licenciamento.  

O licenciamento ambiental é o processo administrativo complexo que 

tramita perante a instância administrativa responsável pela gestão ambiental, 

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

assegurar a qualidade de vida da população por meio de um controle prévio e 

de um continuado acompanhamento das atividades humanas capazes de gerar 

impactos sobre o meio ambiente. (grifo nosso). 
 

 

Os instrumentos da Lei n. 6.938/1981, representam os mecanismos que a 

administração pública ambiental dos entes da federação, podem fazer uso para alcançar os 

objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. De acordo com Antunes (2017, p. 108), tais 

instrumentos “encontram a sua base constitucional no conjunto de normas jurídicas que se 

encontram presentes no artigo 225 da Constituição Federal, especialmente no § 1º e seus 

incisos. ” 

Outro aspecto importante da Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei 

n. 6.938/1981, que deve ser considerado, se refere ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), que foi criado por força desta norma jurídica. Ele é formado por um conjunto de 

instituições e órgãos que segundo Antunes (2017, p. 110) “Cada um desses órgãos possui 

atribuições próprias. Compete-lhes precipuamente o exercício do poder de polícia em matéria 

ambiental.” 

Nos termos do artigo 6º da Lei n. 6.938/1981, o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

é composto por órgão e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

assim como, também, pelas fundações instituídas pelo poder público. Esses integrantes 

possuem a responsabilidade de proteger e buscar a melhoria da qualidade ambiental 

(SIRVINSKAS, 2017, p. 260). 

 

Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 

Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 

estruturado: 

 I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;                      
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 II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 

recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e 

padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida;                          

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, 

como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas 

para o meio ambiente;                            

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de 

executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para 

o meio ambiente, de acordo com as respectivas 

competências;                              

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 

capazes de provocar a degradação ambiental;                        

 VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 

controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas 

jurisdições;                                   

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 

elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com 

o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 

§ 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 

também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. 

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo 

deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, 

quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. 

§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a 

criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do  IBAMA 

(BRASIL, 1981).  

 

 

Conforme se observa no artigo acima, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente se encontram estruturados em seis níveis diferentes (quadro. 08), que são: órgão 

superior, órgão consultivo, órgão central, órgão executor, órgãos seccionais e os órgãos locais. 

 

Quadro 08 – Estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 

 

 

Fonte: BRASIL (2018). 
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O órgão superior é representado pelo Conselho de Governo, que assessora o Presidente 

da República nos assuntos relativos a meio ambiente. O órgão consultivo e deliberativo é 

constituído pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O órgão central é o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). O órgão executor é formado pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Instituto Chico Mendes 

(ICMBio). 

Já os órgãos seccionais são formados pelos órgãos ou entidades estaduais que possuem 

a reponsabilidade pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 

atividades que são capazes de ocasionar a degradação ambiental e, por fim, os órgãos locais são 

constituídos pelos órgãos ou entidades municipais, que são responsáveis por fazer o controle da 

fiscalização a nível municipal. 

Segundo Sirvinskas (2017, p. 261), todos estes órgãos em conjunto possuem a 

reponsabilidade pela proteção do meio ambiente. Eles podem aplicar as sanções administrativas 

cabíveis previstas na legislação pátria, visto que cada um deles são detentores do poder de 

polícia ambiental, como por exemplo interditar ou fechar estabelecimentos industriais que 

estejam descumprindo as determinações legais. 

Neste contexto, necessário se faz salientar, que os órgãos que constituem o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente não possuem a capacidade jurídica de aplicar sanções de caráter 

penal, cuja competência é exclusiva apenas do Poder Judiciário. 

Apesar de não possuírem capacidade jurídica para aplicar a sanção penal, os órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente de acordo com Sirvinskas (2017, p. 879) possuem o poder 

de polícia na esfera ambiental. 

A definição legal de poder de polícia, que se encontra no artigo 78 do Código 

Tributário Nacional, se adequa nitidamente ao poder de polícia ambiental. O artigo 78 deste 

código o define como: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 1966).  

 

 

Pelo texto acima citado, conclui-se que o poder de polícia constitui-se na faculdade 

que possui a administração pública em suas diferentes esferas de poder de atuar no sentido de 

http://www.mma.gov.br/conama
http://www.mma.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
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limitar e disciplinar os direitos, interesses ou a liberdade dos cidadãos na sociedade, em razão 

do interesse público os mais variados. Trata-se, portanto, de um poder amplo, que a 

administração pública possui. 

Conforme enfatiza Farias (2006, p. 07), o Sistema Nacional de Meio Ambiente se 

encontra situado “no âmbito do Poder Executivo da mesma maneira que os demais sistemas 

administrativos, como o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Segurança e o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  

A Constituição Federal brasileira de 1988 enfatiza nitidamente que o meio ambiente 

representa um bem de uso comum do povo, bem este, que é necessário para assegurar uma sadia 

qualidade de vida, afirmando que sua preservação para as presentes e futuras gerações 

representa um dever tanto do poder público com, também, da coletividade.  

O Sistema Nacional de Meio Ambiente neste contexto, distribui as responsabilidades 

entre os Estados, os Municípios e a União. Trata-se, portanto, de um modelo descentralizado 

de gestão ambiental, que criou uma rede articulada de organizações nos diferentes âmbitos da 

federação. 

Por fim, conclui-se, que a Política Nacional de Meio Ambiente brasileira, instituída no 

Brasil por meio da Lei n. 6.938/1981, representa nitidamente um conjunto normativo, voltado 

para a proteção e gerenciamento do meio ambiente pelos entes federados, buscando com isso o 

desenvolvimento sustentável, que é um dos princípios basilares do Direito Ambiental presente 

na Constituição Federal de 1998 em seu artigo 225.  

A Política Nacional de Meio Ambiente brasileira é uma demonstração inequívoca, pelo 

menos do ponto de vista teórico normativo, da preocupação e compromisso da Nação brasileira 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é uma condição indispensável para 

proporcionar ao ser humano uma sadia qualidade de vida.  

 

3.4 A Política de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte 

 

As políticas públicas voltadas para proteção do meio ambiente no Brasil são da 

competência comum de todos os entes da federação. Os Estados e os Municípios, como entes 

federados que são, possuem autonomia legal para elaborarem suas próprias políticas de meio 

ambiente, desde que não contrarie a política nacional, que é geral, para todos os entes federados. 
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Dessa forma, os Estados e os Municípios podem atuar de modo a complementar a 

Política Nacional de Meio Ambiente, elaborando cada um, com suas especificidades suas 

políticas específicas de gestão ambiental, adequadas a cada esfera de governo. 

Nesse sentido, a União fica com a responsabilidade pelo Estabelecimento de normas 

gerais que são válidas para todo o território nacional. Os Estados Estabelecem normas 

peculiares de caráter regional e, por sua vez, os Municípios criam as normas que visam atender 

os interesses locais. 

Neste contexto, o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Lei Complementar n. 

272/2004, instituiu sua Política Estadual de Meio Ambiente, visando o estabelecimento das 

condições necessárias para promover o desenvolvimento sustentável no Estado. O Município 

de Mossoró/RN, também institui sua Política Municipal de Meio Ambiente por intermédio da 

Lei Complementar n. 026/2008. 

Levando em consideração o objeto desta pesquisa e que as políticas estaduais e 

municipais de meio ambiente dão apenas complementação à Política Nacional de Meio 

Ambiente, parte-se do entendimento que este trabalho não comporta uma análise específica dos 

dois diplomas legais acima citados, por este motivo apenas se faz referências aos mesmos, sem 

aprofundamento no conteúdo destas legislações ambientais. 

 

3.5 A Lei dos Crimes Ambientais 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 225, §3º, estabeleceu, de maneira inovadora, a 

possibilidade de sujeitar todos aqueles que praticam condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente a cominação de sanções penais. A esse respeito afirma Fiorillo (2017, p. 725): 

 

A partir de 1988, a Constituição Federal passou a sujeitar todo e qualquer 

poluidor, infrator definido em lei e de acordo com os critérios do direito 

criminal constitucional, as sanções penais, rompendo o século XXI com nova 

mentalidade em proveito da vida em todas as suas formas. 

 
 

Como se percebe, a tutela penal do meio ambiente encontra respaldo na Carta Magna 

de 1988 e consiste em um importante instrumento de preservação ambiental, prevenindo e 

punindo aqueles que por ventura pratiquem atos que degrade os ecossistemas. Sobre a 

importância desta tutela destaca Sirvinskas (2017, p. 893): 
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Nos dias atuais, a tutela penal do meio ambiente continua sendo uma 

necessidade indispensável, especialmente quando as medidas nas esferas 

administrativa e civil não surtirem os efeitos desejados. A medida penal tem 

por escopo prevenir e reprimir condutas praticadas contra a natureza. A 

moderna doutrina penal vem propagando a abolição da pena privativa de 

liberdade com a consequente substituição por penas alternativas. Num futuro 

próximo, a pena privativa de liberdade será aplicada em casos extremos. 
 

 

Embora a Constituição Federal de 1988 trate sobre a tutela do meio ambiente foi 

somente com a entrada em vigor da Lei n. 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais, que o Brasil 

deu o grande passo legal no âmbito infraconstitucional para a proteção do meio ambiente, pois 

o legislador trouxe em uma única lei a maioria dos crimes relacionados ao meio ambiente, nela 

consolidando e sistematizando os delitos e as penas.  

Sirvinskas (2017, p. 895) afirma que antes da Lei dos Crimes Ambientais as 

legislações penais esparsas referentes ao meio ambiente eram confusas e de difícil aplicação o 

que dificultava a consulta rápida e imediata de toda legislação esparsa que existe no 

ordenamento penal brasileiro. 

 A respeito da Lei dos Crimes Ambientais, Fiorillo (2017, p. 729) enfatiza que a 

referida lei procurou atender não apenas as exigências que fundamentam o direito criminal e 

penal constitucional, mas também as especificidades criadas pelo direito criminal ambiental 

constitucional e pelo direito penal ambiental constitucional. Dessa forma, percebe-se que as 

disposições da Lei n. 9.605/98, trouxe uma significativa autonomia para o direito criminal 

ambiental pátrio. 

A tutela penal do meio ambiente, segundo Sirvinskas (2017, p. 893), trata-se de uma 

necessidade indispensável, quando, por exemplo, as medidas adotadas nas esferas 

administrativa e civil não produz os efeitos esperados. As normas penais ambientais, visam, 

neste contexto, tanto prevenir, como, também punir as condutas lesivas praticadas contra a 

natureza. 

De acordo com Coelho e Fiorillo (2017, p. 13) o direito ambiental brasileiro possui 

características próprias. Dentre estas peculiaridades, pode-se destacar o seu caráter preventivo 

e não apenas repressivo. Segundo estes autores a maior parte da legislação ambiental pátria 

estabeleceu-se de modo a evitar os danos irreparáveis, que tornassem sem utilidade a tutela 

penal ambiental. A sanção penal somente deve ser utilizada em último caso, quando a 

responsabilização cível e administrativa não for suficiente para proteção ambiental. 

 O Princípio da Prevenção, que se consubstancia como sustentáculo do Direito 

Ambiental, sendo seu objetivo fundamental, deve sempre nortear a proteção do meio ambiente.  
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Prevenir que o dano ambiental aconteça é mais importante do que tentar reparar o dano ocorrido 

ou punir criminalmente aquele que já praticou o dano. Neste ensino aborda (FIORILLO, 2017, 

p. 86): 

 

De fato, a prevenção é preceito fundamental, uma vez que os danos 

ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Para tanto, 

basta pensar: como recuperar uma espécie extinta? Como erradicar os efeitos 

de Chernobyl? Ou, de que forma restituir uma floresta milenar que fora 

devastada e abrigava milhares de ecossistemas diferentes, cada um com o seu 

essencial papel na natureza? 
 

 

A Lei dos Crimes Ambientais trouxe inovações modernas na repreensão à degradação 

ambiental. Seus dispositivos são voltados exclusivamente para a responsabilização 

administrativa e penal das pessoas físicas e jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito 

privado, que degradam o meio ambiente. Quanto à quem pode ser o praticante do crime 

ambiental, o artigo. 2º da norma estabelece que é toda pessoa física ou jurídica de direito público 

ou privado, que de qualquer forma concorra para prática delituosa de qualquer crime previsto 

na lei. No polo passivo podem se enquadrar diretamente a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, e, indiretamente toda a coletividade. 

Uma inovação oportuna da Lei dos Crimes Ambientais está no seu artigo 4º que 

consiste na possibilidade atribuída ao Juiz de direito de utilizar-se do instituto da 

desconsideração da pessoa jurídica, quando sua personalidade for considerada um obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados a qualidade do meio ambiente. Isso possibilitará a 

incriminação daquele que se esconde atrás de uma pessoa jurídica para praticar crimes 

ambientais. Nessa hipótese, prevê a lei, como previsto no artigo 24, a condenação de decretação 

de liquidação forçada com o perdimento do patrimônio do condenado em favor do Fundo 

Penitenciário Nacional (BRASIL, 1998). Neste sentido, vejamos: 

 

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade 

de ignorar a personalidade jurídica autônoma da pessoa moral para chamar à 

responsabilidade seus sócios ou administradores, quando a utilizam com 

objetivos fraudulentos diversos daqueles para os quais foi construída. É 

necessário, portanto, a configuração do “abuso de direito” para que seja 

aplicada a teoria da desconsideração (CONTE, FIORILLO, 2017, p. 43-44). 

 

 

Neste contexto, percebe-se, que não é em qualquer caso em que a desconsideração da 

pessoa jurídica pode acontecer, mas somente quando os sócios de uma empresa a utilizam com 
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objetivos fraudulentos, que fogem totalmente dos reais objetivos que deram sustentação a 

constituição da empresa. 

De acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, as atividades que causem poluição de 

qualquer natureza e que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana, citadas no artigo 

3º, III da Lei n. 6.938/1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, são consideradas crimes, 

com pena de reclusão (FIORILLO, 2017, p. 735). 

Um aspecto importante que deve ser ressaltado acerca da Lei dos Crimes Ambientais, 

é o disposto no artigo. 23, I e IV. O dispositivo possibilita ao autor do crime ambiental custear 

projetos ambientais e construir entidades ambientais e culturais, públicas ou privadas, sendo 

este, portanto, um mecanismo interessante, visto que geralmente os crimes ambientais 

degradam os ecossistemas, sendo esta faculdade uma forma de buscar a reparação do dano, pois 

não adianta apenas punir. É necessário também reparar o dano quando possível. 

A Lei dos Crimes Ambientais, representa, dentro do ordenamento jurídico brasileiro 

um sistema de regramento minucioso, que objetiva dar proteção ao meio ambiente, sendo este 

entendido nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.938/1981 como todo o complexo “conjunto de 

condições, lei, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que possibilitam 

permitir, abrigar e reger a vida em todas as suas formas”, por meio da sanção penal e 

administrativa aqueles, sejam pessoas físicas ou jurídicas que pratiquem condutas e atividades 

que lesionem o meio ambiente (BRASIL, 1981). 

Do ponto de vista das infrações penais ambientais, que consiste no cerne direcionador 

desta pesquisa, as sanções penais de natureza ambiental previstas na Lei dos Crimes Ambientais 

de acordo com Conte e Fiorillo (2017, p. 14) “visam assegurar o direito ao meio ambiente em 

sentido amplo, isto é, o direito à vida em todas as suas manifestações. ” 

Sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se pode ter uma sadia 

qualidade de vida. Diante desse contexto, percebe-se que a importância dos bens ambientais 

para sociedade humana levou o Estado por meio de seu aparato legislativo determinar a 

proteção ambiental por meio da punição criminal aqueles que praticam crimes de natureza 

ambiental. Mas afinal, o que é um crime ambiental? Deve-se enfatizar que a lei não define o 

que venha ser um crime ambiental. A lei apenas estabelece os atos ou condutas que, se 

praticadas por uma pessoa física ou jurídica, são consideradas criminosas. O conceito de crime 

ambiental é uma definição doutrinária, ou seja, dada pelos estudiosos do direito. 

De uma forma menos jurídica e mais voltada para a geografia, pode dizer que um crime 

contra o meio ambiente representa um impacto ambiental praticado pelo homem (pessoa física) 

ou empresa (pessoa jurídica), por meio de uma ação ou omissão. Os impactos ambientais, de 
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acordo com a resolução 001 do CONAMA, de 23 de janeiro de 1986, representam qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas, que afetam direta ou indiretamente a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas, a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais 

(BRASIL, 1986). 

Lima (2017, p. 75/76) em sua dissertação de mestrado em Geografia, defendida na 

Universidade Federal do Espírito Santo, após fazer uma abordagem geral sobre o tipo penal 

ambiental, unindo o conceito de crime com o conceito de ambiente, define crime ambiental 

“como sendo qualquer dano ou prejuízo aos elementos que compõem o meio ambiente, 

protegido pela legislação”.   

Do ponto de vista jurídico doutrinário, um crime ambiental se configura com sendo 

um ato doloso (intencional) ou culposo (sem intenção) praticada por uma pessoa física ou 

jurídica, que viola e contraria as leis ambientais imposta por um país. É a violação de um bem 

ambiental devidamente protegido pela norma penal. Já do ponto de vista meramente formal um 

crime contra o meio ambiente é uma conduta típica e antijurídica, ou seja, uma conduta, prevista 

em lei como crime, que foi praticada por uma pessoa física ou jurídica, por meio de uma ação 

ou omissão, que provoca danos ao meio ambiente. 

Diante desse contexto, pode-se chegar à conclusão de que um crime ambiental 

representa uma violação grave a uma norma penal ambiental, sendo, portanto, toda ação que 

seja danosa para o ambiente, oferecendo, dessa forma, riscos ao equilíbrio à qualidade de vida 

dos seres vivos e a sustentabilidade dos recursos naturais, contrariando notoriamente as normas 

de proteção e tutela penal do meio ambiente. 

A Lei dos Crimes Ambientais é composta por 82 artigos, que se subdividem em 8 

capítulos, trazendo em seu conjunto de regras uma minuciosa descrição a respeito da questão 

ambiental, instituindo várias infrações administrativas e penais para aqueles que venham 

praticar condutas lesivas ao meio ambiente. 

As penalidades na Lei dos Crimes Ambientais estão previstas do artigo 8º ao 13. O 

diploma legal prevê penas alternativas à prisão, denominadas de penas restritivas de direitos, 

que são: prestação de serviço à comunidade ou à entidade ambiental; interdição temporária de 

direitos; cassação da autorização ou licença concedida pela autoridade competente; suspensão 

parcial ou total de atividades; prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Neste sentido a 

doutrina do Direito Ambiental traz: 
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Também no Capítulo II da Lei n. 9.605/98 (art. 8º) estabeleceu o legislador 

critério estritamente constitucional, adotando grande parte dos exemplos de 

pena fixados pelo art. 5º, XLVI, da Carta Magna. A prestação de serviços à 

comunidade (art. 9º), as penas de interdição temporária de direitos (art. 10), a 

suspensão de atividade (art. 11), a prestação pecuniária (art. 12) e mesmo o 

recolhimento domiciliar (art. 13) nada mais são do que hipóteses de aplicação 

concreta dos preceitos fixados na Carta Magna que elaboram as bases do 

direito penal constitucional (FIORILLO, 2017, p. 730). 
 

 

De acordo com Conte e Fiorillo (2017, p. 49) a Lei dos crimes ambientais estabeleceu 

formas de punição diferentes para as pessoas físicas e jurídicas. Para as pessoas físicas podem 

ser aplicadas: pena privativa de liberdade, pena restritivas de direitos, pena de multa e pena de 

indenização. Já para as pessoas Jurídicas as penalidades são as seguintes: pena de multa, penas 

restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e a dissolução da pessoa jurídica. 

Com relação às  penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 7º da Lei dos Crimes 

Ambientais, elas são autônomas e podem substituir as penas privativas de liberdade em dois 

casos: quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior 

a quatro anos e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição 

seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. É importante, ainda lembrar, 

que as penas restritivas de direitos deverão ter, no caso concreto a mesma duração da pena 

privativa de liberdade substituída (BRASIL, 1998). 

Dessa forma, a aplicação da pena vai levar em consideração uma série de aspectos 

objetivos e subjetivos acerca de quem praticou o suposto crime ambiental. Verifica-se que as 

condições do agente são analisadas ao definir a penalidade imposta.  

Quanto a imposição e gradação da penalidade a ser aplicada pelo judiciário, no caso 

concreto, o artigo 6º da Lei n. 9.605/1998 através de sua dicção legal, diz que deverá ser 

observado: a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências 

para a saúde pública e para o meio ambiente; os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento 

da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator, no caso de multa 

(BRASIL, 1998). 

A Lei n. 9.605/1998, prevê em seus artigos 14 e 15 uma série de circunstâncias, 

relacionadas ao autor do fato criminoso e a maneira como o crime ambiental foi praticado, que 

podem atenuar ou agravar a pena no caso concreto. 

A título de exemplo, atenuam a pena:  o baixo grau de instrução ou escolaridade do 

agente; o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 
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limitação significativa da degradação ambiental causada e a comunicação prévia pelo agente 

do perigo iminente de degradação ambiental e a colaboração com os agentes encarregados da 

vigilância e do controle ambiental. De outro lado, são fatores que sempre agravam a pena: a 

reincidência do autor do fato e ter o agente criminoso cometido a infração para obter vantagem 

pecuniária; coagindo outrem para a execução material da infração; em período de defeso à 

fauna; com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, dentre outras 

situações (BRASIL, 1998). 

O Capítulo V da Lei dos Crimes Ambientais, que consiste no referencial desta pesquisa, 

trata especificadamente dos crimes contra o meio ambiente. Este capítulo se encontra 

subdividido em cinco seções distintas, que serão devidamente abordadas a seguir (BRASIL, 

1998).  

A seção I, denominada, “Dos Crimes contra a Fauna”, que vai do artigo 29 ao 37, 

representa os delitos que são cometidos contra os animais silvestres, nativos ou em rotas 

migratórias. Os artigos 29 ao 37, buscam dar proteção a fauna enquanto um bem ambiental, 

entretanto é importante esclarecer, como bem enfatiza Fiorillo (2017, p. 732), que apesar da Lei 

dos Crimes Ambientais, buscar proteger a fauna enquanto um bem ambiental, como os animais 

não são sujeitos de direito no ordenamento jurídico, a proteção do meio ambiente existe para 

favorecer o próprio homem, favorecendo as outras espécies apenas por via reflexa. 

São crimes contra a fauna, dentre outros, previstos nos artigos 29 ao 37 da Lei n. 

9605/1998, a caça e a pesca sem a devida permissão, licença ou autorização; a pesca com ou 

uso de explosivos ou substâncias tóxicas; a exportação de peles e couros sem a autorização da 

autoridade ambiental, os maus-tratos de animais e a introdução de espécies estrangeiras no país 

sem a devida autorização ou licença (BRASIL, 1998). A legislação a seguir faz previsão desses 

crimes: 

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em 

bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente: 

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial 

favorável e licença expedida por autoridade competente: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 

açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por órgão competente: 
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Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 

I – explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 

semelhante; 

II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente 

(BRASIL, 1998): 

                                          

 

A seção II, intitulada, “Dos crimes contra a Flora”, que vai do artigo 38 ao artigo 53, 

encontram-se presentes os crimes que atentam contra a vegetação. Segundo (CONTE; 

FIORILLO, 2017, p. 151), estes artigos, buscam proteger a flora, tutelando, com isso, todas as 

áreas de interesse ecológico, como por exemplo: as reservas ecológicas, estações ecológicas, 

florestas e parques, sejam nacionais, estaduais ou municipais, incluído, também, as plantas 

ornamentais presentes em espaços públicos e, até mesmo, as que se encontrem em propriedade 

privada. 

São alguns exemplos de delitos contra a flora: provocar destruição ou dano à vegetação 

de áreas que sejam considerados de preservação permanente; ocasionar dano direito a Unidades 

de Conservações; provocar incêndios em mata ou floresta; fabricar, vender, transportar ou soltar 

balões, que possam provocam incêndios; extrair de florestas de domínio público ou 

consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou 

qualquer espécie de minerais; cortar ou transformar em carvão madeira de lei, em desacordo 

com as determinações legais; comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais 

formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente, dentre outros 

(BRASIL, 1998). Sobre esses crimes, o texto literal da Lei n. 9.605/98, prevê: 

 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 

normas de proteção: 

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em 

estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou 

utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, 

sem permissão da autoridade competente: 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às 

áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização: 

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 

incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou 

qualquer tipo de assentamento humano: 

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 

preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou 

qualquer espécie de minerais: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm#art27
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109146/decreto-99274-90
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Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada 

por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer 

outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações 

legais: 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 

licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se 

da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: 

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 

formas de vegetação: 

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada 

alheia: 

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação 

fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: 

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, 

plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem 

autorização do órgão competente: 

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais 

formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente: 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou 

instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou 

subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente (BRASIL, 

1998):  
 

 

Na seção III, com denominação, “Da Poluição e outros Crimes Ambientais”, que vai 

do artigo 54 ao artigo 61, busca a Lei n. 9.605/1998, tratar da proteção da saúde humana, do 

meio ambiente do trabalho e de outros bens ambientais fundamentais (FIORILLO, 2017, p 734-

735). Nesta seção se encontram os crimes ambientais que provocam os diferentes tipos de 

poluição.  

A poluição nesse contexto deve ser aqui entendida, nos termos do artigo 3º, inciso III 

da Lei n. 6.938/1981, como a degradação da qualidade ambiental, que resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota 

e as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos pelos órgão competentes (BRASIL, 1981). 

São exemplos de delitos previstos na seção III da Lei dos Crimes Ambientais: a 

poluição de qualquer natureza que resultem ou possam provocar danos à saúde humana, a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora; a execução de pesquisa, lavra 

ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou 

licença, ou em desacordo com a obtida; a construção, reforma, ampliação, instalação ou fazer 

funcionar no território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 

poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando 
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as normas legais e regulamentares pertinentes e a disseminação de doença ou praga ou 

espécies que possam ocasionar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos 

ecossistemas (BRASIL, 1998).  

 

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: 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida: 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto 

ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 

ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 

regulamentos: 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 

qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços 

potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 

pertinentes 

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à 

agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas (BRASIL, 1998):  
 

 

Já na seção IV, discriminada como, “Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o 

Patrimônio Cultural”, que vai do artigo 62 ao artigo 65, segundo Lima (2017, p.71) “os 

legisladores buscaram proteger, além dos bens patrimoniais de uso coletivo, o patrimônio 

cultural e a memória coletiva como forma de resguardar as dimensões históricas do passado da 

sociedade”. 

Como exemplos de crimes ambientais contra o ordenamento urbano e o patrimônio 

cultural, pode-se citar: destruir, inutilizar ou deteriorar, bem que sejam protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 

científica ou similares; provocar a alteração do aspecto ou estrutura de edificação ou local 

especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, construir em solo não 

edificável, ou no seu entorno e pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 

urbano (BRASIL, 1998).   

 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 

judicial; 

II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou 

similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
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valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 

religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 

autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, 

assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, 

turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou 

monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 

com a concedida: 

Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 

urbano (BRASIL, 1998):  
 

 

Dessa forma, nos artigos acima, identifica-se as poluições no meio urbano menos 

conhecidas ou pouco divulgadas pela imprensa, como é o caso da poluição visual, além das 

formas de degradação que dizem respeito ao patrimônio cultural da humanidade. 

Por fim, a seção V, capitulada como, “Dos Crimes contra a Administração Ambiental”, 

presente entre os artigos 66 ao artigo 69, abordam as ações delituosas praticadas por particulares 

ou funcionários públicos, que venham dificultar ou impedir a atuação do poder público no 

desempenho da proteção ambiental. 

Conforme a Lei n. 9.605/1998, são crimes contra a administração ambiental: 

afirmação falsa ou enganosa feita por funcionário público, no sentido de, omitir a verdade, 

sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de 

licenciamento ambiental; concessão de licença, autorização ou permissão, por funcionário 

público, em desacordo com as normas ambientais; deixar, de cumprir obrigação de relevante 

interesse ambiental; obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de 

questões ambientais e a elaboração ou apresentação de estudo, laudo ou relatório ambiental, 

que seja total ou parcialmente falso ou enganoso, nos casos de licenciamento, concessão 

florestal ou qualquer outro procedimento administrativo (BRASIL, 1998). 

 

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a 

verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em 

procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental: 

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão 

em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou 

serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público: 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de 

cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato 

de questões ambientais: 

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 

(BRASIL, 1998): 
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Todos estes delitos, previstos na Lei dos Crimes Ambientais, representam condutas 

proibidas praticadas por pessoa físicas ou jurídicas, por meio de uma ação ou de uma omissão, 

que provocam danos ao meio ambiente. A previsão destas condutas por parte do Estado como 

crimes, funcionam como instrumentos coercitivos que buscam combater por meio da 

prevenção e repressão toda ação ou omissão, consideradas lesivas ao meio ambiente. 

A Lei dos Crimes Ambientais já se encontra em vigor há 20 anos, tendo passado ao 

longo deste período por várias alterações e adequações ao contexto socioeconômico, histórico 

e cultural brasileiro. Segundo Sirvinskas (2017, p. 918) a referida lei representa no cenário 

jurídico nacional uma legislação moderna “que trouxe muitos avanços e retrocesso, mas, no 

geral melhorou alguns tipos penais e criou outros, acrescentando a culpa como modalidade 

inexistente anteriormente e inserindo mais crimes de perigos”. Nesta mesma linha de 

raciocínio, observa-se: 

 

É notória a importância da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente no que 

tange a questão da proteção e da conservação do meio ambiente, uma vez 

que ela define os crimes e estabelece as responsabilizações penais aos seus 

infratores, além de oferecer instrumentos legais de combate e de prevenção 

aos crimes ambientais (LIMA, 2017, p. 71). 
 

 

Por fim, um aspecto que deve ser salientado, com relação aos crimes ambientais se 

refere as penas privativas de liberdade. Neste sentido, se faz necessário esclarecer que a maioria 

dos crimes ambientais são apenados com detenção, o que significa dizer, que se trata de um 

tipo de pena privativa de liberdade de menor gravidade, podendo ser cumprida inicialmente em 

regime semiaberto ou aberto.  

Diante desse contexto, a maior parte dos crimes ambientais, em razão de serem delitos 

de baixo potencial ofensivo, devendo aqui ser entendidos como as contravenções penais e os 

crimes a que a lei comine pena máxima não superior 2 anos, são passíveis de liberdade 

provisória e de outros benefícios legais, como por exemplo a transação penal, a suspensão 

condicional do processo e a suspensão condicional da pena. Far-se-á a seguir uma breve 

abordagem desses três últimos institutos jurídicos, que favorecem aqueles, que cometem crimes 

ambientais, na perspectiva que são instrumentos despenalizadores, já que afastam a aplicação 

da pena privativa de liberdade de pequena duração. 

A transação penal, se encontra prevista na Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados 

Especiais Criminais) em seus artigos 72 e 76 e, no artigo 27 da Lei n. 9.605/1998 (Lei dos 
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Crimes Ambientais).  De acordo com este instituto jurídico nos crimes ambientais de menor 

potencial ofensivo na Audiência preliminar, mesmo antes do autor do crime ambiental ser 

denunciado, estando presentes o representante do Ministério Público, o autor do delito 

ambiental, acompanhado de seu advogado, o Ministério Público poderá propor a transação 

penal, que trata de uma aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, que deverá 

ser especificada na proposta (BRASIL, 1995); (BRASIL, 1998). 

Caso o autor do fato, aceite a proposta de transação penal, visto que não se trata de 

uma imposição, o Juiz homologa acordo. Uma vez o que o acordo tenha sido homologado, basta 

o autor do fato cumprir o que foi pactuado na transação para que o Juiz declare extinta sua 

punibilidade. Dessa forma, sendo acolhida a proposta do Ministério Público pelo autor da 

infração, o Juiz aplicará uma pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em 

reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 

cinco anos (BRASIL, 1995); (BRASIL, 1998). 

Três aspectos que devem ser mencionados em relação a transação penal em matéria 

ambiental, são os seguintes: o primeiro é que apesar de ser proposta pelo Ministério Público ao 

autor do fato, não é uma faculdade do Ministério Público, mas um direito subjetivo do autuado; 

o segundo, é que a transação penal somente poderá ser formulada, caso tenha havido a prévia 

composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade; o terceiro, por 

fim, é que o autor de um delito ambiental somente terá direito a transação penal caso já não 

tenha sido condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena 

restritiva ou multa ou os seu antecedentes, a sua conduta social e a sua personalidade não 

indicarem a adoção da medida (BRASIL, 1995); (BRASIL, 1998).  

Já a suspensão condicional do processo, também previstas na Lei n. 9.099/1995 em 

seu artigo 89 e no artigo 28 da Lei n. 9.0605/1998. De acordo com o artigo 89 da Lei dos 

Juizados Especiais Criminais, nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a um ano, 

abrangidas ou não pela referida lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor 

a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (BRASIL, 1995); (BRASIL, 1998). 

Por meio deste instituto, caso o infrator o aceite, o processo ficará suspenso, 

submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:  a reparação do dano, 

salvo impossibilidade de fazê-lo; a proibição de frequentar determinados lugares; a proibição 

de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz e comparecimento pessoal e 
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obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Após o período de 

prova, caso o denunciado cumpra integralmente uma série de condições impostas na lei, o juiz 

deverá declarar extinta a punibilidade do acusado de ter praticado crime ambiental (BRASIL, 

1995). 

Por fim, existe, também, a suspensão condicional da pena, prevista nos artigos 77 a 82 

do Código Penal brasileiro e o artigo 156 e seguintes da Lei de Execuções Penais, que pode ser 

aplicada aos crimes ambientais em razão da previsão disposta no artigo 16 da Lei dos Crimes 

ambientais (CONTE; FIORILLO, 2017, p 65). A suspensão condicional da pena, consiste na 

possibilidade que o condenado tem de não se sujeitar a execução da pena privativa de liberdade 

de curta duração. Trata-se de um direito subjetivo do condenado, sendo, dessa forma, sua 

aplicação pelo Juiz obrigatória, desde que estejam presentes as suas exigências legais.  

Os pressupostos para sua aplicação de acordo com o artigo 70 do Código Penal 

(Decreto-Lei n. 2.848/1940) são: a pena privativa de liberdade aplicada não pode ser superior a 

2 anos; o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem 

a concessão do benefício e, desde que não seja caso de aplicação de pena restritiva de direitos 

(BRASIL, 1940). 

Pelo exposto, resta evidente, que dificilmente uma pessoa física que pratica um crime 

contra o meio ambiente será punido com a privação de sua liberdade, visto que os institutos 

despenalizadores acima abordados, contribuem para esta realidade. Tal fato, pode inclusive, 

servir de estímulo para a prática de novos crimes, diante da certeza da impunidade. 

Dessa forma, como bem expressa Freitas (2006, p. 10) a Lei n. 9.605/98 completou a 

estrutura legislativa voltada para proteção do meio ambiente no Brasil. A eficácia desta lei 

necessita não apenas dos precedentes dos tribunais federais e estaduais, mas, também, do 

enorme número de acordos realizados entre o Ministério Público e os poluidores, sendo preciso, 

agora, torná-la mais efetiva de modo a adequá-la às exigências dos novos tempos.  

Outro aspecto importante para contribuir para eficácia e efetividade da Lei dos Crimes 

Ambientais é a consciência ambiental dos cidadãos, no sentido de conhecê-la e, dessa forma 

denunciar mais as infrações praticadas contra o meio ambiente para os órgãos de fiscalização 

ambiental. 
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4 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL E 

INSTRUMENTOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS 

 

              A proteção do ambiente, para que possua eficácia, necessita de fiscalização dos órgãos 

gestores e de conscientização ambiental, por meio de participação estatal com políticas públicas 

e educativas, além da participação popular no sentido de se garantir a tutela dos recursos, que 

depende, ainda, de normas que garantam esta proteção, de maneira que o poder público possa 

atuar com eficiência na esfera ambiental.  

O direito de ação ou direito de agir decorre da Constituição Federal de 1988, que em 

seu artigo 5º, XXXV, assegura o livre acesso ao judiciário a todo cidadão sempre que ocorra 

lesão ou ameaça a direito assegurado pela legislação pátria (BRASIL, 1988). 

O direito de ação por si só não é suficiente para se exigir do órgão judicial uma 

manifestação de mérito acerca de uma demanda, pois o direito de agir é condicionado à presença 

de determinados requisitos para que o pleiteante possa merecer um pronunciamento de mérito. 

 Estes requisitos são conhecidos como condições da ação e se classificam em três tipos: 

possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir; e legitimidade das partes. As condições da 

ação possibilitam ou impedem o exame da questão no tocante ao seu mérito. O judiciário 

somente pode apreciar uma questão se estiverem presentes todos os requisitos. Na ausência de 

uma ou mais das condições ocorre o fenômeno de carência da ação, que impede a justiça de 

examinar o mérito da questão (NERY JUNIOR e NERY,1991 apud FIORILO, 2017, p. 626). 

Dessa forma, cabe analisar-se neste momento a atuação do Ministério Público em suas 

diferentes esferas, para garantir o cumprimento das normas ambientais. 

 

4.1 O papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional 

 

A Constituição Federal de 1988, conforme salienta Fiorillo (2017, p. 45,) consagrou no 

direito brasileiro, de forma nova e importante, a existência de um bem que não tem características 

de público ou privado, mas de uso comum do povo. Pela primeira vez, lembra Machado (2017, 

p. 152), uma Constituição pátria traz em seu corpo normativo a expressão meio ambiente. Nas 

constituições anteriores, apesar de existir uma certa preocupação com o ambiente, o termo não 

era propriamente citado.  

A mais importante fonte das normas ambientais é a Constituição Federal de 1988. Nas 

constituições anteriores as referências relacionadas aos recursos ambientais ocorriam de modo 
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não sistemático, não existindo dessa forma um arcabouço constitucional voltado para proteção 

do meio ambiente.  Foi a Carta Magna de 1988 que elevou o Direito Ambiental a um status 

constitucional. 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe imensas novidades em relação às que 

antecederam, notadamente na defesa dos direitos e garantias individuais e no 

reconhecimento de nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o direito 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (ANTUNES, 2017, p. 45).  

 

 

Nesse sentido, o legislador constituinte se preocupou notoriamente com a questão 

ambiental contemporânea e inovou ao admitir a tutela de direitos coletivos uma vez que 

compreendeu a existência de uma terceira espécie de bem, denominado de bem ambiental. 

A respeito da preocupação com a proteção ambiental no texto constitucional aponta 

Sirvinskas (2017, p. 160): 

 

A preocupação foi tanta com o meio ambiente que o nosso legislador 

constituinte resolveu reservar-lhe um capítulo inteiro na Constituição Federal, 

procurando disciplinar a matéria diante de sua importância mundial. Inseriu o 

capítulo sobre o meio ambiente em um único artigo, contendo seis parágrafos. 
 

 

Assim, fica clara a preocupação com o caráter das questões ambientais ultrapassarem 

as fronteiras, em especial quando trata-se de mudanças climáticas, poluição em grandes 

proporções e outras formas de degradação que extrapolam, os limites de uma região ou mesmo 

as fronteiras de um país.  

Dessa forma, diz, ainda, o artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988 que:  

 

Todos têm direito ao Meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como 

de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e a coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988). 

 

 

A hermenêutica deste artigo não deixa dúvidas sobre a relevância conferida à questão 

ambiental. Isso certamente se deve ao fato de que ter um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é uma condição essencial para que os brasileiros possam exercer a cidadania, que 

implica em condições de saúde, saneamento básico, emprego e moradia de essencial qualidade 

para todos, cabendo o dever de cuidar do meio ambiente não apenas ao poder público, mas, 

também, a coletividade, para que as futuras gerações possam, ter o direito de utilizá-lo e desfrutar 

de seus benefícios. 
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O Supremo Tribunal Federal (STF), através do voto do Ministro Celso de Melo 

(relator), no Mandado de Segurança n. 22.164-0/SP, 30.10.1995, ao conceituar o meio ambiente 

considerou este como um direito de terceira geração que assiste de modo subjetivamente 

indeterminado a todo gênero humano, como bem lembra Machado (2017, p. 155-156). 

No contexto da proteção ambiental o Ministério Público tem um papel fundamental, 

tendo o texto constitucional lhe dedicado um capítulo à parte intitulado “Das Funções 

Essenciais à Justiça” e o classificado como uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o caput do artigo 127 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  

Ao tratar do papel do Ministério Público como um dos protagonistas da justiça 

ambiental coletiva, Milaré (2015, p. 1404) afirma que a defesa do meio ambiente, que se trata 

na atualidade uma imposição de natureza constitucional, representa uma tarefa notória a ser 

exercida por esta instituição jurídica, que é essencial a função jurisdicional do Estado. 

Para tratar do papel do Ministério Público frente às questões ambientais é conveniente 

trazer a lume o conceito jurídico de meio ambiente. No Brasil, o legislador infraconstitucional 

o fez de forma ampla como se verifica no artigo 3º, I, da Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Meio Ambiente:  

 

Art. 3º. Para fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas (BRASIL, 1981). 

  

 

Percebe-se pela leitura do artigo acima, que o conceito de meio ambiente possui 

notoriamente uma grande amplitude, englobando todo o conjunto de condições, físicas, 

químicas e biológicas que tornam possível o mecanismo da vida. 

Para Fiorillo (2017, p. 55) a amplitude do conceito de meio ambiente dada pelo 

legislador demonstra sua opção por um conceito jurídico indeterminado a fim de criar um 

espaço positivo de incidência da norma jurídica. 

O Ministério Público tem o dever de zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos 

serviços de relevância aos direitos assegurados na Constituição, provendo todas as medidas 

necessárias à sua garantia, conforme estabelece o artigo 129, II da Constituição Federal de 1988. 

Desse modo, resta inequívoco o dever que tem o Ministério Público de zelar pelo direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
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Reafirmando esse entendimento, no inciso III do artigo 129 da Constituição Federal 

de 1988, encontra-se determinado que o Ministério Público deve “promover o Inquérito Civil 

e a Ação Civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”. (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal brasileira de 1988, criada em um modelo democrático inovador 

e pós ditadura, destina ao Ministério Público um papel fundamental na defesa do regime que 

lhe era mais caro, cabendo ao Ministério Público conter na sociedade brasileira as desigualdades 

sociais, defender e preservar a vida em todas as suas formas, concretizar a amplitude da defesa 

do meio ambiente com os dispositivos legais que tem em mãos, além de, exercer em função do 

povo  todas as medidas de segurança que se fizerem necessárias e sejam admissíveis para a 

concessão da paz social. 

 Para conformar o texto constitucional a Lei n. 8.625/93, conhecida como Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, estabelece de maneira explicita as principais funções do órgão 

ministerial, no artigo 1º e no artigo 25, IV: 

 

Art. 1º. O Ministério Público é instituição competente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa jurídica do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indivisíveis. 

Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

Art. 25. Além das funções previstas na Constituição Federal e Estadual, na Lei 

Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda ao Ministério Público:  

[...] 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estéticos, 

históricos, turísticos e paisagísticos e a outros interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos (BRASIL, 1993); 

 

 

Nesse contexto, o Ministério Público possui, como órgão responsável pela fiscalização 

da lei, a legitimidade ativa6 para defender em juízo por meio da Ação Civil Pública o meio 

ambiente e outros direitos difusos e coletivos. Tal fato decorre de preceito legal, contido 

claramente na Lei Orgânica do Ministério Público no artigo 25, IV e no artigo 129, III.  

A Lei n. 7.347/85 conhecida como Lei da Ação Civil Pública também trata da 

legitimidade ativa do Ministério Público na defesa do meio ambiente conforme estabelece seu 

artigo 5º, I: 

                                                           
6 É um dos requisitos da ação, que consiste na capacidade de um sujeito de direito se configurar no polo ativo 

como titular de uma ação. 
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Art. 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I – o Ministério Público (BRASIL, 1985); 

 

 

Sendo o meio ambiente um bem considerado difuso, a defesa de seus interesses é 

pautada na Ação Civil Pública, instrumento que visa à proteção do bem jurídico contra danos 

ou ameaça de dano. A Lei n. 8.078/90 que institui o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

assegura no seu artigo 82 a legitimidade ativa das Associações Civis e do Ministério Público 

para a plena defesa do meio ambiente. 

É importante destacar que o Ministério Público não possui legitimidade para ajuizar 

ação individual em nome do lesado por dano ambiental que deseja pleitear a preservação ou 

reparação do direito individual não homogêneo, visto que o objeto da tutela é um bem coletivo, 

de modo que é impossibilitada sua divisão ou individualização. Porém, é importante esclarecer 

que caso seja observada a desistência infundada de uma ação iniciada por uma instituição, deve 

o Ministério Público, nesta situação específica, assumir a titularidade da Ação Coletiva 

(FIORILLO, 2017 p. 640). 

O órgão ministerial tem especial importância também na proteção dos recursos 

hídricos e, consequentemente, da própria humanidade, que depende da água para sua existência. 

O direito de acesso à água potável é um direito humano fundamental e pode ser equiparado ao 

direito à própria vida, o que impossibilitaria a humanidade do gozo de outros direitos como 

saúde, dignidade e liberdade.  

Conforme aponta (VIEGAS, 2012, p. 16) “parece ser indiscutível que o acesso do 

homem à água é um direito humano fundamental. A essa conclusão poderiam chegar letrados 

e iletrados, juristas e não juristas, pois se há algo que todos dependem é de água”.  Dessa forma, 

sendo a água em quantidade e qualidade adequada, um direito humano fundamental é dever do 

Ministério Público por força constitucional fazer a defesa deste direito. 

Em matéria de responsabilização penal o Ministério Público assume uma 

responsabilidade muito importante na defesa jurídica do meio ambiente. Por meio da Ação 

Penal Pública esta instituição ajuíza no judiciário as denúncias crimes contra as pessoas físicas 

ou jurídicas que infringiram as normas ambientais, neste sentido é pertinente observar: 

 

Logo, mediante as suas funções e as suas atribuições operacionais, fica nítida 

a importância do Ministério Público na dinâmica de fiscalização e proteção do 

Meio Ambiente e na garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas. O 

seu principal instrumento em matéria de tutela penal é a Ação Penal, ou a 

Denúncia Crime. É através desta que o mesmo oferece, ou ajuíza junto ao 
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judiciário, suas denúncias contra os infratores das normas penais e das 

legislações que protegem o meio ambiente e os recursos naturais (LIMA, 

2017, p. 73). 
 

 

Do exposto, fica bem evidenciado que o Ministério Público tem autoridade 

constitucional e infraconstitucional para poder fiscalizar o cumprimento dos preceitos 

ambientais, sendo, portanto, responsável pela defesa de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e propício a uma sadia qualidade de vida, o que inclui água em quantidade e 

qualidade adequada para todos. O promotor de justiça, pode inclusive, de acordo com 

(MILARÉ, 2015, p. 1407) “celebrar acordos extrajudiciais em matéria ambiental, com força de 

título executivo, de modo a desafogar o já saturado aparelho judiciário de uma pletora de 

processo”. 

Todavia, vale ressaltar que a responsabilidade pela proteção do meio ambiente não é 

exclusiva do Ministério Público, sendo esta compartilhada com toda a coletividade como bem 

preceitua o artigo 225 da Constituição Federal de1988. Dessa forma, fica clara a obrigação da 

sociedade em ajudar no controle ambiental.  

A solução para os problemas ambientais não cabe unicamente a uma instituição 

específica, mas a várias, passando necessariamente pela conduta humana coletiva, com 

mudança de entendimento a respeito do meio ambiente, passando-se de uma visão 

antropocêntrica e mecanicista da natureza para uma visão de racionalidade ambiental, baseada 

na ética da sustentabilidade, onde seja respeitado o equilíbrio dos ecossistemas, onde o homem 

seja um agente ativo da preservação ambiental e não um causador de desastre ecológicos. 

 

4.2 Principais instrumentos disponíveis ao Ministério Público para promover a proteção do 

meio ambiente 

 

No Ordenamento Jurídico brasileiro existem vários instrumentos para proteção 

ambiental e o acesso ao poder judiciário poderá ocorrer por diversas vias: procedimento 

sumário, procedimento ordinário, processo cautelar, tutela antecipada e processo de execução. 

Baseando-se no campo de estudo desse trabalho dissertativo será apreciado sucintamente a 

seguir os instrumentos processuais e extraprocessuais a disposição do Ministério Público para 

proteção do meio ambiente. 
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4.2.1 Ação Civil Pública em matéria ambiental 

 

A Ação Civil Pública em matéria ambiental foi trazida pela Lei n. 7.347, de 24 de julho 

de 1985. Foi ela recepcionada pelo artigo 129, III, da Constituição Federal de 1988, o que gerou 

no ordenamento pátrio a Ação Civil Pública de responsabilidade pelos danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica ou a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo. O Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n. 8.068/90, trouxe a 

denominação ação coletiva para a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

Como bem salienta Sirvinskas (2017, p 952) a expressão Ação Civil Pública é 

imprópria, visto que toda ação relativa à proteção ao ambiente é necessariamente pública, não 

existindo questões jurídicas de esfera privada nesta área. O fato do termo público se encontrar 

após a expressão ação civil, possibilitou o entendimento errôneo de que a ação tinha natureza 

pública e, em virtude deste fato, somente o Ministério Público tinha a legitimidade para propô-

la, o que não é verdade, pois além deste tem legitimidade todas as pessoas elencadas no artigo 

5º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 82 do Código do Consumidor. Em virtude desse 

fato, ficou firmado o entendimento de que a ação proposta pela promotoria deverá ser impetrada 

com esta denominação pelo Ministério Público, quando se tratar de defesa dos interesses 

metaindividuais ou transindividuais, e a Ação Coletiva, para os demais legitimados. 

A Lei da Ação Civil Pública, certamente, trouxe mudanças significativas para o 

sistema processual brasileiro no que diz respeito à tutela aos interesses supraindividuais, pois 

antes de sua promulgação, a defesa do meio ambiente era, basicamente, restrita às ações 

individuais e ao exercício do poder de polícia administrativo. O tratamento dos interesses se 

encontrava restrito aos limites estabelecidos pela Lei da Ação Popular, que visa anular ato do 

poder público lesivo, entre outros ao meio ambiente, conforme prescreve o artigo 5º, LXXXIII 

da atual constituição brasileira (BRASIL, 1988).  

A Lei n. 6.938/81 já conferia ao Ministério Público legitimidade para propor ações de 

responsabilidade civil e criminal pelos danos ambientais, entretanto não o instrumentalizava 

eficientemente. De acordo com o artigo 5º da Lei n. 7.347/85 são legitimados ativa e 

concorrentemente para propor a Ação Civil Pública: 

 

Art. 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar 

I – o Ministério Público; 
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II – a Defensoria Pública; 

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 

V – a associação que concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1(um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (BRASIL, 1985). 

 

 

Percebe-se nitidamente, que o Ministério Público tem legitimidade plena para defender 

o meio ambiente através da Ação Civil Pública, sendo esta ação um poderoso instrumento a sua 

disposição para o combate à degradação ambiental. É válido salientar que o Ministério Público 

não possui legitimidade para ajuizar ação individual em nome do lesado por dano ambiental, a 

fim de pleitear a preservação ou reparação do direito individual não homogêneo, visto que o 

objeto da tutela é um bem coletivo, de modo que é impossibilitada sua divisão ou 

individualização dos seus respectivos titulares. 

Havendo desistência infundada da ação por uma determinada instituição deverá o 

Ministério Público assumir a titularidade da ação, conforme dispõe o §3º, do artigo 5º, da Lei 

n. 7.347/85. Nesse sentido ensina Milaré (2015, p 1505), que na hipótese de abandono ou 

desistência da ação por qualquer dos legitimados para propor o processo, pode o Ministério 

Público assumir a titularidade, e nela prosseguir, a fim de que não fique relegada à própria sorte. 

Ao contrário do que ocorreu com outras instituições, durante esses trinta e três anos de 

vigência da Lei da Ação Civil Pública o Ministério Público se fortaleceu, contou com o 

reconhecimento constitucional de sua legitimidade para as ações ambientais (artigo 129, III) e 

ampliou sua legitimidade para outras áreas, além de melhor aparelhar-se e adquirir experiência 

no trato judicial das questões ambientais (BRASIL, 1985). São legitimados passivos,7 da Ação 

Civil Pública são todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado que cause 

danos ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, ao patrimônio cultural, à ordem 

econômica ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

 

4.2.2 O Inquérito Civil Ambiental 

 

O Inquérito Civil Ambiental ingressa na ordem jurídica brasileira através da Lei n. 

7.347/85, que dispõe sobre a Ação Civil Pública e, posteriormente, consagrado através do artigo 

                                                           
7 São todos aqueles que se encontram como titular de uma determinada obrigação, podendo ser demandados pela 

mesma, configurando dessa forma no polo passivo da ação. 
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129, III, da Constituição Federal de 1988. O artigo 8º § 1º da referida lei conferiu ao Ministério 

Público legitimidade para instauração de inquérito nos casos de apuração de danos contra o 

patrimônio nacional, podendo as provas adquiridas sob sua presidência servir para o 

embasamento da ação civil pública. 

O inquérito pode ser definido como um procedimento de cunho administrativo e de 

caráter pré-processual e inquisitorial, de competência do Ministério Público, que permite à 

Promotoria de Justiça colher as provas necessárias para o embasamento da Ação Civil Pública, 

o que evita, com isso, a propositura de ações temerárias e infundadas. Sirvinskas (2017, p. 967-

968), referindo-se ao artigo 8º da Lei da Ação Civil Pública o definiu como: 

 

Inquérito Civil é o procedimento administrativo à semelhança do inquérito 

penal, com finalidade investigativa e extraprocessual, sob a presidência do 

órgão do Ministério Público, destinada a colher o conjunto probatório para a 

instrução da ação civil pública, podendo requisitar, de qualquer organismo 

público ou particular certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 

assinalar. 

 

No artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública encontra-se estabelecido que aquele que 

recusa, provoca o retardamento ou omissão de dados técnicos, que sejam preponderantes à 

propositura da Ação Civil Pública e requisitados pelo Ministério Público, pratica crime punível 

com pena de reclusão de um a três anos, mais multa de 10 a 1.000 Obrigações do Tesouro 

Nacional. 

O inquérito preparatório é uma providência exclusiva do Ministério Público, não sendo 

obrigatório, visto que, se o órgão ministerial tiver todas as informações necessárias e suficientes 

à sua disposição, poderá independentemente da existência de Inquérito Civil, impetrar 

diretamente a Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente. Desta forma, o inquérito, trata-

se de uma peça dispensável caso assim entenda o Ministério Público. 

De acordo com o artigo 9º da Lei n. 7.347/85, caso o Ministério Público entenda não 

ser caso de propositura de Ação Civil Pública, poderá promover o arquivamento do Inquérito 

Civil, devendo, neste caso, por força do artigo 10 da Lei n. 8.625/93, remeter esse ato ao 

Conselho Superior do Ministério Público que possui atribuição para controlar o arquivamento 

do inquérito. No caso de concordância com o arquivamento, o conselho superior pode confirmar 

o ato da Promotoria; na hipótese de discordância será nomeado outro Promotor de Justiça para 

dar prosseguimento às investigações. 

O Inquérito Civil Ambiental possui três fases, a saber: instauração, instrução e 

conclusão (SIRVINKAS, 2017, p. 969-970). A instauração se dá através de portaria, despacho 
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ou representação; na instrução serão colhidas as provas dos danos através da oitiva de 

testemunhas, realização de perícias, juntadas de documentos e outros procedimentos; na 

conclusão, a Promotoria decidirá pelo arquivamento do inquérito ou pela propositura da Ação 

Civil Pública. 

O Inquérito Civil possibilita o Ministério Público adiantar suas investigações, visando 

providências de caráter processual. Inclusive, como aborda (FIORILO, 2017, p 730), a perícia 

que foi produzida no inquérito civil pode ser utilizada diretamente no processo penal. Há de se 

destacar que as normas previstas no Código de Processo Penal poderão ser aplicadas 

subsidiariamente no que se refere à instauração do inquérito. Além disso, é facultado ao 

Ministério Público realizar termo de ajustamento de conduta nessa fase administrativa. 

 

4.2.3 O Compromisso de Ajustamento de Conduta 

 

O Compromisso de Ajustamento de Conduta foi introduzido legalmente no Brasil por 

força do § 6º, do artigo 5º, da Lei da Ação Civil Pública, que teve sua redação dada pelo artigo 

113 do Código de Defesa do Consumidor. Pode ser definido como uma composição pactuada 

entre os órgãos públicos legitimados e as pessoas físicas ou jurídicas que praticam atos lesivos 

aos bens tutelados pela Ação Civil Pública. 

  

Os órgãos públicos legitimados para proporem a ação civil pública poderão 

tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, prevendo-se cominações em caso de não cumprimento. Esse 

compromisso tem eficácia de título executivo extra-judicial”. (MACHADO, 

2017 p. 445-446). 

 

 

Ao longo desses anos de sua criação o termo de ajustamento tem se mostrado um 

instrumento significativamente eficaz para solução dos danos ambientais uma vez que põe fim 

ao inquérito e evita um número cada vez crescente de ações no Poder Judiciário. Ressalte-se 

que o termo não impede que os demais legitimados venham propor Ação Civil Pública contra 

o investigado. 

Conforme disposto no § 6º, do artigo 5º, da Lei n. 7.347/85, o documento do acordo 

terá eficácia de título executivo extrajudicial. Desse modo, poderá o Ministério Público impetrar 

diretamente contra aquele que descumpriu o termo ação de execução do título extrajudicial da 

obrigação de fazer ou não fazer. 
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Por meio do termo de ajustamento de conduta é possível obter reconhecimento do dano 

ambiental por parte do investigado e dessa forma o Ministério Público consegue alcançar mais 

celeremente as providências desejadas o que, sem o termo, somente seriam alcançadas depois 

da execução da sentença condenatória.  

Por fim, o termo de ajustamento de conduta deve ser homologado pelo judiciário para 

ser validado. Para isso se faz necessária de acordo com Fiorillo (2017, p. 680) a presença dos 

seguintes requisitos: 

 
 

a) Necessidade da integral reparação do dano, em razão da natureza 

indisponível do direito violado; 

b) Indispensabilidade de cabal esclarecimento dos fatos, de modo a ser 

possível a identificação das obrigações a serem estipuladas, já que desfrutará 

de eficácia de título executivo extrajudicial; 

c) Obrigatoriedade da estipulação de cominações para a hipótese de 

inadimplemento; 

d) Anuência do Ministério Público, quando não seja autor. 
 

 

Não presentes os requisitos acima enfatizados, torna-se o termo de ajustamento de 

conduta notoriamente possível de não ser homologado pelo Poder Judiciário e, dessa forma não 

terá validade. Percebe-se dessa forma que o ajustamento de conduta não é meramente 

discricionário, mas deve atender aos pressupostos previstos em lei.  

 

4.2.4 A Audiência Pública 

 

Um outro importante instrumento para a garantia da proteção ambiental é a Audiência 

Pública, que se trata de um procedimento administrativo valioso, seja para o licenciamento de 

uma atividade ou para a aplicação de punição. Por meio dela ocorre uma atuação conjunta de 

diversos setores da sociedade, proporcionando assim uma interação de segmentos diversos da 

sociedade interessados com a questão ambiental, consagrando dessa forma um dos princípios 

do Direito Ambiental que é o princípio da participação. 

Segundo Milaré (2015, p. 1478) a Constituição Federal de 1988 tratou do instituto da 

Audiência Pública ao se referir ao processo legislativo, uma vez que em seu artigo 58, §1º, II, 

estabeleceu que cabe às Comissões Parlamentares realizar a Audiência Pública com a 

participação ampla das entidades da sociedade.  

O instrumento normativo pioneiro que previu as Audiências Públicas para realização 

da função administrativa visando à proteção do meio ambiente foi a Resolução n. 001, do 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, de 23/01/1986, em seu artigo 11, §2º 

(BRASIL, 1986), posteriormente disciplinada pela Resolução nº 009, do mesmo Conselho, de 

03/12/1987 (BRASIL,1987).  

O mesmo autor definiu a Audiência Pública como: 

 

As Audiências Públicas são instrumentos para coleta de provas, dados, 

informações ou esclarecimentos de situações das quais decorra ou possa 

decorrer lesão a interesse inserido na alçada de cura do Ministério Público. 

Elas constituem, igualmente, foro e oportunidade para sugestões construtivas 

da comunidade ou de segmentos interessados da sociedade (MILARÉ, 2009 

p. 1453). 

 

 

Estas audiências consistem em mecanismo de participação popular sendo um 

procedimento de consulta à sociedade sobre um determinado problema ambiental. Sua 

realização deve seguir indispensavelmente mecanismos regulamentares referentes à forma de 

convocação, condições e prazos para informação prévia sobre o assunto a ser debatido, 

inscrições para participação, ordem dos debates e aproveitamento das opiniões expedidas pelos 

participantes, sendo assim um canal de participação direita da comunidade nas decisões de 

âmbito local. 

De acordo com (MACHADO, 2017, p. 310) na Audiência Pública ocorre um percurso 

duplo de troca simultânea de informações, onde o órgão público fornece informações ao público 

participante e, por sua vez, o público, repassa informações para administração pública. Essa 

troca de informações permite a participação popular. 

A Resolução nº 009, do CONAMA, em seu artigo 1º, estabeleceu os contornos da 

Audiência Pública, disciplinando a finalidade, iniciativa, prazos e procedimentos, declarando 

que a finalidade da mesma é expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu 

referido Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), dirimir dúvidas e recolher dos presentes 

críticas e sugestões a respeito (BRASIL, 1987).   

O artigo. 2º, dessa Resolução, estabelece que a  audiência deverá ocorrer sempre que 

for julgada necessária pelo órgão competente para outorga da licença ambiental8 ou mediante 

solicitação de entidade civil, do Ministério Público ou de 50 ou mais cidadãos (BRASIL, 1987). 

Ainda a resolução determina que o órgão ambiental competente deve veicular edital 

na imprensa local, abrindo prazo de pelo menos 45 dias, para que entidades civis, Ministério 

                                                           
8 No Rio Grande do Norte o órgão responsável pelo licenciamento ambiental de acordo com o artigo 2º do Decreto 

n. 14.338/1999 é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA). 
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Público ou a coletividade dos cidadãos possam se manifestar sobre a necessidade de realização 

de Audiência Pública (BRASIL, 1987). 

 Dada a importância desse instrumento, a Resolução nº 009 (artigo 2º, §2º) determina 

expressamente que a licença concedida pelo órgão estadual sem atendimento à solicitação de 

audiência pública é nula de pleno direito. 

A Lei Orgânica do Ministério Público também tratou da Audiência Pública no seu 

artigo 27, parágrafo único, IV, conforme se observa: 

 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este art., cabe ao 

Ministério Público, entre outras providências: 

[...] 

IV – promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especial, e 

recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste 

artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim 

como resposta por escrito (BRASIL, 1993). 
 

 

A Audiência Pública no Brasil passa a ser mais utilizada e em diferentes âmbitos do 

poder público tendo em vista seu caráter democrático e as possibilidades de soluções que podem 

proporcionar para a solução dos problemas sociais e dos ambientais em particular. 

Vale ressaltar que o resultado da Audiências Públicas organizadas e presididas pela 

Promotoria não vincula a atuação do Ministério Público. Há de se destacar também a 

possibilidade de manipulação dos resultados da Audiência Pública por grupos interessados na 

defesa de seus interesses particulares, que muitas vezes divergem do interesse da coletividade. 

 

4.2.5 Mandado de Segurança Coletivo Ambiental 

 

Outro instituto que necessita ser evidenciado por sua importância é o Mandado de 

Segurança.  Esta ferramenta jurídica foi criada inicialmente para ser um instrumento de tutela 

dos direitos que não são amparados pelo habeas corpus, sendo de caráter eminentemente 

subsidiário e destinado às causas cíveis. Para Arruda Alvim, apud Fiorillo (2017, p. 692), o 

Mandado de Segurança constitui-se num desdobramento operativo e processual da figura do 

habeas corpus, como instrumento especificamente destinado à proteção de assuntos não 

relacionados ao direito penal. 

Com relação ao instituto do Mandado de Segurança Coletivo, a Constituição  Federal 

de 1988 dispôs no artigo 5º, LXX da seguinte maneira: 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...]  

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício das atribuições do poder público; 

[...] 

LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros associados (BRASIL, 1988); 
 

 

O Mandado de Segurança Coletivo é uma forma de se impetrar o Mandado de 

Segurança tradicional. Diferencia-se do tradicional quanto à legitimação ativa e ao objeto de 

tutela. É adequado para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado por ser este 

um direito líquido e certo dos brasileiros, restando apenas a necessidade de ser demonstrada a 

liquidez e a certeza no caso concreto. 

Este instrumento poderá ser impetrado por outros agentes além dos enumerados no 

artigo 5º, LXX, da Constituição Federal de 1988, visto que aquele rol não é taxativo. Desse 

modo, o Ministério Público como instituição de defesa dos direitos difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis tem plena legitimidade para impetrá-lo em defesa do direito líquido 

certo dos cidadãos de terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

4.2.6 Mandado de Injunção Ambiental 

 

Ainda há que se considerar a importância de outro instrumento para a tutela ambiental 

na justiça, que é o Mandado de Injunção. Este instituto processual possui sua base legal no 

artigo 5º, inc. LXXI e LXXVII da Constituição Federal de 1988. É o remédio jurídico que pode 

ser utilizado na hipótese de inexistência de norma regulamentadora que torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania. 

De acordo com Milaré (2015, p. 1575) o Mandado de Injunção é uma ferramenta 

propícia para tutelar o meio ambiente, visto que algumas normas constitucionais que objetivam 

protegê-lo deixam de ser aplicadas em razão da carência de regulamentação. Na prática, a 
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eficácia deste instrumento tem sido prejudicada ante a notória timidez do Supremo Tribunal 

Federal. 

Para que se possa impetrar o Mandado de Segurança se faz necessário a existência de 

dois pressupostos fundamentais, que são: a existência de um direito consagrado na Constituição 

Federal e que este direito não esteja sendo fruído pelos cidadãos em razão da falta de uma lei 

que o regulamente. 

Não existe restrição à legitimidade ativa para propor o Mandado de Injunção 

Ambiental podendo o mesmo se impetrado por pessoas físicas ou jurídicas de direito público 

ou privado. Nessa ótica, o Ministério Público como uma das instituições responsáveis pela 

proteção do meio ambiente tem plena legitimidade para impetrar este instrumento processual. 

 

4.2.7 Ação Penal Pública Ambiental 

 

Na esfera penal, é preciso entender como pode uma ação utilizar-se dos instrumentos 

de controle ambiental. Ensina Silva (2003), autor de direito ambiental, que a responsabilidade 

pela prática de um ilícito penal ou contravencional de caráter ambiental dever ser apurada 

através da instauração da Ação Penal Pública. Nesse sentido, quando a autoridade policial tiver 

notícia de uma infração penal ou contravencional de natureza ambiental deverá de ofício, 

instaurar Inquérito Policial para apurá-la e definir sua autoria a fim de subsidiar o Ministério 

Público no ajuizamento da Ação Penal. 

 A Ação Penal Pública de natureza ambiental, é pública incondicionada, significando 

que é de competência privativa do Ministério Público, que poderá impetrá-la toda vez que um 

crime ambiental for cometido e venha ao conhecimento deste, conforme dispõe o artigo 26 da 

Lei nº 9.605/98.  Nesse sentido enfatiza a doutrina do Direito Ambiental: 

    

Nos delitos ambientais, a ação penal é pública incondicionada de iniciativa 

exclusiva do Ministério Público, porquanto o bem jurídico prevalecente é o 

interesse público, uma vez que em jogo está a proteção do meio ambiente, 

tido como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado, tendo 

em vista o uso coletivo (MILARÉ, 2015, p. 1577). 
  

 

 Embora a exclusividade para impetrar a Ação Penal Pública seja do Ministério 

Público, excepcionalmente, poderão os particulares, diante da inércia desta instituição, impetrar 

Ação Privada Subsidiária da Pública, a fim de que não haja prejuízo da atividade persecutória 

do Estado para a satisfação do bem público.  
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A Ação Penal Ambiental deve ser processada na circunscrição territorial em que a 

infração ambiental se consumou. No caso de tentativa, quando a infração não se consumou por 

circunstâncias alheias à vontade do agente infrator, ela fica estabelecida pelo lugar onde foi 

praticado o último ato de execução (MILARÉ, 2015, p. 1578).  

Já com relação à prova a ser levada aos autos do processo, é tarefa das partes (acusação 

e defesa), apresentar a prova do que foi alegado no processo. Ao Juiz, cabe com imparcialidade, 

determinar provas de ofício, buscando com isso a verdade real dos fatos, sem, jamais se 

sobrepor à acusação ou a defesa (MILARÉ, 2015, p. 1578). 

É por meio da Ação Penal Pública Ambiental, promovida pelo Ministério Público, ou 

através da Ação Privada Subsidiária da Pública, impetrada por particulares, que ocorre no Poder 

Judiciário a apuração da responsabilidade penal pela ocorrência de um crime ambiental, 

praticado por uma pessoa física ou jurídica.  

O processo criminal, instaurado por meio da Ação Penal Ambiental, deve por força de 

lei, tramitar no judiciário obedecendo as regrar processuais do Código de Processo Penal, sendo 

assegurado ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Cabe ao Magistrado no final do 

processo, após a averiguação das provas carreadas aos autos, julgar o acusado, condenando-o 

ou absolvendo-o da acusação que lhe foi imputada. 

Pelo exposto, percebe-se logicamente, que todos estes institutos processuais e 

extraprocessuais acima elencados são importantes instrumentos a serviço do Ministério Público 

para proteção do meio ambiente, no sentido de que, por meio deles, é possível responsabilizar 

civil, administrativamente ou penalmente as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, que cometam atos lesivos contra o meio ambiente. São instrumentos coercitivos do 

Estado, que regulam a relação do homem com o meio em que ele vive, visando a proteção 

ambiental. É o Direito a serviço do Estado, influenciando direta ou indiretamente na produção 

e reprodução do espaço geográfico. 
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5. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA, GEOGRÁFICA E AMBIENTAL DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

5.1 Área de abrangência territorial da pesquisa 

 

A área de abrangência de estudo desta pesquisa científica corresponde ao território do 

município de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte. Área esta, que engloba tanto a Zona 

Urbana, como também, a Zona Rural deste município. A referida área tem uma dimensão 

territorial de 2.099,333 km² (IBGE, 2017a). O mapa abaixo (figura 02) representa esta área de 

estudo. 

 

Figura 02 – Mapa de localização do objeto da pesquisa. 

Fontes: IBGE (2010); IBGE (2015); MOSSORÓ (2015). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira Junior 

(2018). 

 

5.2 Caracterização histórica da formação espacial do município de Mossoró/RN 

 

O espaço geográfico não é algo meramente físico, mas uma construção humana, visto 

que representa o produto ou resultado da ação do trabalho humano sobre a natureza ao longo 
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do tempo. O espaço geográfico dessa forma, constitui-se como o arranjo formado tanto pela 

sociedade como, também, pela paisagem, que é composta por seus elementos naturais e 

construídos pela ação antrópica. Neste contexto, o espaço geográfico representado pelo 

município de Mossoró hoje, o maior município do Rio Grande do Norte em área e o segundo 

mais populoso do Estado, é o resultado de um longo processo histórico de transformação da 

natureza.  

A área territorial, que representa hoje o espaço geográfico do município de 

Mossoró/RN, era ocupada até as primeiras décadas do século XVII, exclusivamente pelos 

índios Monxorós, da tribo Cariri, que viveram nesta região até quase a metade do século XVIII 

(CASCUDO, 1996, 10-24).  Os primeiros sinais da presença dos europeus na região só 

ocorreram por volta de 1600, em razão da exigência de salinas na referida área. Já em 1701 o 

governador de Pernambuco deu a posse das terras, que representa hoje este município, ao 

Convento do Carmo de Recife, que deu a área futura povoação por meio da atuação dos 

missionários carmelitas, que catequizavam os indígenas na região do rio do Carmo (MORAIS, 

2007, p. 134). Esses Frades Carmelitas tiveram, portanto, prioridade missionária na área que 

hoje é Mossoró (CASCUDO, 1996, p. 24) 

No processo de ocupação e povoamento das terras que hoje representam o Município 

de Mossoró dois fatores foram importantes: A criação de gado e a presença do rio Apodi-

Mossoró. A vila de Santa Luzia, que deu origem ao município, surgiu em torno de uma fazenda 

de gado, às margens do rio Apodi-Mossoró. Do ponto de vista histórico o rio Apodi-Mossoró e 

a criação de gado possuíram e ainda possuem grande importância para o município de Mossoró. 

Basta lembrar que o povoamento inicial deste município se deu a partir das margens deste rio, 

onde se situavam fazendas de gado, conforme pode ser observado em Oliveira (2005, p. 88): 

 

A ocupação da região deu-se por meio de fazendas de gado, formando um 

corredor de comboios, e isso foi a base da dinâmica de ocupação do espaço. 

As cidades do Oeste surgiram como ponto de apoio desses comboios que 

levavam carne seca e sal e traziam rapadura e açúcar do Cariri e Zona da Mata. 

A criação de gado fomentou o desenvolvimento dos povoados que surgiram 

no entorno dos currais, constituindo-se posteriormente em cidades, dentre elas 

a de Mossoró que surgiu em torno de uma grande fazenda. 

 

 

A cidade de Mossoró/RN, surgiu nesse contexto histórico, nos fins do século XVIII, 

em torno de uma grande fazenda de gado – Fazenda de Santa Luzia – instalada nas margens do 

rio Apodi-Mossoró. O pesquisador potiguar, Câmara Cascudo, em sua obra “Notas e 
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Documentos para História de Mossoró”, destaca notoriamente a importância da criação de gado 

e do rio Apodi-Mossoró para esta cidade: 

 

A água fixa o homem. Em Mossoró há uma batalha de duzentos anos do 

homem fixando água. Era uma região conquistada para o gado, mas a própria 

pecuária determina o aspecto disperso e fragmentado do povoamento. Mas a 

população se adensou nos pontos ásperos onde ainda hoje é uma surpresa a 

cidade ter nascido contra a permanência de fatores negativos. Sua crônica 

podia ser igual a de uma povoação da África setentrional, vivendo ao derredor 

dos seus raros poços, guardando com longas armas ciumentas o espelho 

precioso da água imóvel (CASCUDO, 1996, p.223). 

 

 

Dessa forma, percebe-se que a criação de gado e a presença do rio Apodi-Mossoró 

foram circunstâncias que favoreceram a presença e fixação das pessoas na área que hoje 

representa o município de Mossoró. De acordo com Cascudo (1996, p. 60) a data que ficou 

como sendo o marco histórico da fixação demográfica de Mossoró, foi o dia 05 de agosto de 

1772, pois data deste período a licença para construção de uma capela cristã, bem como a 

autorização do culto divino. Este fato foi um sinal segundo o referido autor que consagrou a 

existência da povoação que deu origem ao município de Mossoró/RN. 

A capela foi construída na Fazenda de Santa Luzia, cuja propriedade era do Sargento-

Mor, Antônio de Souza Machado. O povoado de Santa Luzia, que mais tarde passou a ser 

chamado de Mossoró, surgiu então neste contexto, ao redor da capela construída em 1772, 

possuindo a edificação de apenas três ruas, que apesar de ser na época um pequeno núcleo de 

povoamento, representou o marco inicial de Mossoró (MORAIS, 2007, p. 134). 

O povoado de santa Luzia somente passou a ser denominado de Mossoró, nome 

derivado de Monxoró, no ano de 1842. Recebeu esta denominação em alusão aos índios 

Monxorós da nação dos Cariris, que foram pioneiros na habitação da região até quase a metade 

do século XVIII, período esse que coincidiu com o povoamento mossoroense. Entretanto, é 

válido salientar que existem outros estudiosos que defendem que a palavra Mossoró se origina 

do termo Mororó, que se trata do nome de uma árvore que existia em abundância na região 

(CASCUDO, 1996, p. 10); (MORAIS, 2007, p. 134). 

O tempo passa e o povoado de Mossoró progride do ponto de vista social e econômico. 

Este fato aos poucos vai refletindo na evolução urbanística da vila, que foi aumentando 

significativamente seu número de moradia e moradores, levando-a a conseguir a desejada 

autonomia política em 15 de março de 1852. A respeito da emancipação política de Mossoró, 

Morais (2007, p. 134) enfatiza que “Sempre progredindo, Mossoró conquistou sua autonomia 
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política e administrativa quando deixou de pertencer ao município de Assú, no dia 15 de maço 

de 1852, por força da Lei número 246, sancionada pelo então Presidente da Província, Dr. José 

Joaquim da Cunha”. 

A transformação da vila de Mossoró em município em 1852, representou uma nova 

fase para Mossoró. Significou independência do lugar, que passou a ser sujeito de sua própria 

administração e escolhas políticas, não mais subordinado as decisões de um outro município 

como era antes da emancipação. 

De acordo com Oliveira (2014, p. 47), ao se referir ao crescimento urbano da vila de 

Mossoró, diz que até o ano de 1857 o crescimento espacial local era restrito. Entretanto, a partir 

de 1958 quando os navios da companhia Pernambucana de Navegação Costeira passou a aportar 

no “Porto Franco”, conhecido como porto de Mossoró, hoje área que pertence ao município de 

Areia Branca, mudanças sociais, econômicas e espaciais passam a acontecer no recém-criado 

município de Mossoró, tendo nesse contexto, inclusive, em 1870, a vila de Mossoró sido 

elevada à condição de cidade. 

Esse novo momento do município de Mossoró é considerado por  Felipe (2001, p. 12) 

como o marco inicial do chamado “empório comercial”, que representou o período histórico 

em que houve uma grande expansão espacial e econômica do município de Mossoró, onde este 

município passou a ser um centro regional importante, em razão do comércio e da atividade 

produtiva.  

 Segundo Oliveira (2014, p. 47-48), neste período, Mossoró passa a se inserir na 

divisão internacional do trabalho assumindo a função de um centro regional caracterizado pela 

importação e exportação de mercadorias. O município nesse período possuía uma nova 

dinâmica econômica com a presença de um significativo número de comerciantes e 

profissionais estrangeiros. 

De acordo com o historiador mossoroense, Raimundo Nonato da Silva (1983, p. 21-

22) em seu livro “Evolução Urbanística de Mossoró”, em 1872 já havia o telégrafo em Mossoró 

e em 1873 foi realizado um levantamento demográfico que constatou existir no município 1.270 

residências, onde viviam, 7.748 habitantes, sendo desse total, 3.966 homens e 3782 mulheres. 

Do empório comercial, no final do século XIX, aos dias atuais, o Município de 

Mossoró não parou mais de crescer, sendo hoje o segundo município mais populoso do Estado 

do Rio Grande do Norte e a cidade de Mossoró, sede administrativa do município a segunda 

maior cidade do Estado. Os mapas abaixo (figura 03), mostram a expansão urbana do município 

de Mossoró, entre o período de 1870 a 2012. 
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Figura 03 – Expansão urbana da cidade de Mossoró de 1870 a 2012. 

 
 Fontes: Elias e Pequeno (2010, p. 114); Oliveira (2014, p. 60). 

 

Com base no mapa acima, é possível observar que até a década de 20 do século XX, a 

mancha urbana do município de Mossoró era ainda pouco expressiva e se localizava 

basicamente na área que hoje representa o centro da cidade de Mossoró. Entretanto, a partir da 

década de 20, percebe-se que houve uma nova configuração urbana no sentido de ocupação de 

novas áreas mais afastadas do núcleo urbano inicial, principalmente nas últimas 4 décadas. 

No século XX, com a chegada da estrada de ferro, que foi inaugurada em 1915 e a 

redefinição dos processos produtivos, que estabeleceram em Mossoró uma nova especialização 

econômica, houve uma ampliação no município da atividade agroindustrial, com o 

beneficiamento de produtos agrícolas como a semente de algodão, o fruto da oiticica, a cera de 

carnaúba, a fibra do algodão, dentre outros, além, também, do processamento industrial  do sal 

marinho, do gesso e da fibra do algodão (OLIVEIRA, 2013, p. 53). 

Neste contexto de expansão do sistema produtivo da cidade de Mossoró, de acordo 

com Oliveira (2014, p. 53-55), ocorre sua inserção na nova divisão territorial inter-regional do 

trabalho nacional, se tornando uma fornecedora de matérias primas para a atividade industrial 

do sudeste do Brasil. Nesta nova etapa, o espaço urbano mossoroense passa por uma 
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reorganização, proveniente das novas tendências econômicas, como por exemplo: a localização 

das indústrias próximas dos trilhos da ferrovia, a construção das barragens submersíveis no leito 

do rio Apodi-Mossoró na área urbana do município, objetivando com isso o abastecimento de 

água a população que crescia e o movimento de ocupação habitacional pelos trabalhadores da 

cidade, dando origem áreas habitacionais.  

O município de Mossoró tem se afirmado nas últimas décadas como uma centralidade 

regional, assumindo novos papeis na divisão internacional do trabalho, sendo destaque à nível 

nacional na produção de petróleo, sal marinho, cultivo de frutas tropicais e na prestação de 

serviços. 

A cidade de Mossoró, sede administrativa do município, hodiernamente, em razão de 

seu quantitativo populacional, da infraestrutura que dispõe, dos elos de conexões que matem 

com outros espaços econômicos, de sua posição geográfica, dentre outros fatores, funciona 

como um centro articulador e criador de redes de conexões no mundo globalizado, assumindo 

assim, um importante papel à nível, estadual, nacional e até global, pois centraliza em seu 

entorno diversas funções, como, por exemplo: produção de mercadorias, fornecimento de 

serviços, destino da venda de mercadorias produzidas no município e em diversos outros 

espaços, sendo dessa forma, um importante polo, que exerce controle no fluxo de capitais, 

mercadorias e pessoas (SALLES, 2013, p. 46). 

Dentre as diversas atividades econômicas que se desenvolvem no município de 

Mossoró, três delas se destacam em razão de terem assumido grande importância na 

configuração espacial urbana mossoroense. Estas atividades são: a atividade salineira, o 

petróleo e a fruticultura irrigada (SALLES, 2013, p. 46). A respeito dessas atividades 

econômicas no município de Mossoró, vejamos:  

 

Na área de influência de Mossoró, realiza-se parte dos circuitos espaciais da 

produção [...] de três importantes atividades econômicas, que apresentam 

destacado crescimento desde a década de 1980 e juntas são responsáveis por 

parte do crescimento urbano desse município e por significativas outras 

reestruturações. Trata-se do agronegócio da fruticultura tropical 

(especialmente melão e banana); da exploração do petróleo e do gás natural e 

da extração e beneficiamento do sal (ELIAS; PEQUENO, p. 104). 

 

 

Estas atividades econômicas, apesar de atuarem no município a décadas, 

principalmente a salineira, ainda continuam exercendo importante papel na economia 

mossoroense, gerando renda emprego no município. A fruticultura irrigada, inclusive, possui 
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um grande elo de ligação com o mercado global, visto que boa parte da produção das frutas 

tropicais é destinado ao mercado externo.  

A partir da década de 90, em virtude do crescimento das atividades produtivas no 

município de Mossoró e seu entorno imediato, houve uma expansão do setor terciário em 

Mossoró, ampliando ainda mais sua área de influência, tendo acontecido nesse contexto a 

expansão das atividades terciárias, o surgimento de novos conjuntos habitacionais e a instalação 

em definitivo da Base 34 da Petrobrás no sul da cidade, fato este, que contribuiu para a ocupação 

urbana nesta área da cidade. (ELIAS, PEQUENO, 2010, p. 115). 

Mossoró, no contexto histórico do início do século XXI, por sua diversificação 

econômica e influencia que exercesse no entorno de 39 municípios do Rio Grande do Norte, 

configura-se como uma cidade média, que em razão de ter crescido sem o devido 

acompanhamento de uma política de desenvolvimento urbano, apresenta uma série de 

problemas relacionados a irregularidades fundiárias, favelização e o surgimento de várias áreas 

de pobreza dispersa pela cidade (ELIAS, PEQUENO, 2010, p. 115). 

Estes problemas de ordem urbana, certamente também repercutem negativamente nas 

questões relacionadas ao meio ambiente, visto que os problemas ambientais nas cidades se 

encontram diretamente associados a maneira como o espaço urbano é produzido e apropriado.  

 

5.3 Localização e caracterização socioeconômica do município de Mossoró/RN 

 

O município de Mossoró, do ponto de vista político administrativo, é um dos 167 

municípios que formam o Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o último Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de 2010, a população deste município 

era de 259.815 habitantes, apresentando-se como sendo o 2º (segundo) município mais 

populoso do Estado e o 95º (nonagésimo quinto) do Brasil. Dos 259.815 habitantes do 

município, 91,3% vivem na zona urbana e apenas 8,7 na zona rural (IBGE, 2010). 

 Já no ano de 2017, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, este município, possuía uma população estimada de 295.619 habitantes (IBGE,2017b).  

Mossoró, possui uma área total de 2.099,333 km² (IBGE, 2017a), sendo do ponto de 

vista territorial o maior município do Estado. Localiza-se entre as coordenadas geográfica 5º 

11’ 15’’ de latitude Sul e 37º 20’ 39’’ de longitude Oeste a uma altitude média de 16 metros 

acima do nível do mar (IDEMA, 2008, p. 07). 

O município de Mossoró, possui uma área urbana equivalente a 52,83 Km² e um 

perímetro urbano de 60,33 Km². A área territorial urbana do município é de 101.420.995,5 m² 
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e, a rural, de 2.110.823.800,209m² (SALLES, 2013, p. 50). Esses dados nos permitem concluir 

que o perímetro urbano de Mossoró é maior do que sua área urbanizável e que a sua área urbana 

representa apenas 4,83% do território do município. Entretanto é nesta pequena área que vivem 

mais de 90% da população do município. 

De acordo com Elias e Pequeno (2010, p. 120-121) pode-se dividir a cidade de 

Mossoró em cinco grandes zonas, que são: Central, Norte, Sul, Leste e Oeste. Estas zonas por 

sua vez subdividem-se em diversos bairros, que em 2006, com base no Plano Diretor Municipal, 

eram 27 bairros. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, o município de Mossoró/RN, 

possuía 91,3% de sua população vivendo em áreas urbanas e o restante, 8,7% na zona rural do 

município. Desta forma, resta evidente, que o município de Mossoró se caracteriza por possuir 

uma elevada taxa de urbanização (IBGE, 2010). 

Com relação à zona urbana do município de Mossoró, é formada atualmente, por 30 

bairros cadastrados, de acordo com dados fornecidos pela atual Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos do município de Mossoró. Estes 

bairros oficiais são: Aeroporto; Abolição, Alagados; Alto da Conceição; Alto de São Manoel; 

Alto do Sumaré; Bela Vista, Barrocas; Belo Horizonte; Boa Vista; Bom Jardim; Bom Jesus; 

Centro; Dom Jaime Câmara; Doze Anos; Gov. Dix-Sept Rosado; Ilha de Santa Luzia; Lagoa 

do Mato; Monsenhor Américo; Nova Betânia; Paredões; Pintos; Planalto 13 de Maio; 

Presidente Costa e Silva; Redenção; Rincão; Santa Delmira; Santa Júlia; Santo Antônio e 

Itapetinga. 

De acordo com Salles, (2013, p. 51), Mossoró ainda possui mais de noventa bairros 

considerados não oficiais, que representam de acordo com a autora “aglomerações ou conjuntos 

que são criados por uma parcela da população”. Exemplos desses bairros não oficias são: 30 de 

Setembro; Abolição I; Abolição II; Abolição III; Abolição IV; Abolição V; Alameda dos 

Cajueiros; Alto da Pelonha; Alto do Xerém; Baixinha; Bom Pastor; Canto do Junco; Carnaubal; 

Cohab; Forno Velho; Geraldo Melo; I.P.E.; Inocoop; Integração; Iraque; José Agripino; 

Liberdade I; Liberdade II; Macarrão; Malvinas; Nova Vida; Pantanal; Papôco; Paraíba; Parque 

das Rosas; Parque Universitário; Pereiros; Promorar; Quixabeirinha; Redenção I; Redenção II; 

Resistência; Santa Helena; Teimosos; Três Vinténs; Ulrick Graff; Walfredo Gurgel; Wilson 

Rosado; e vários outros. 

A figura 04 abaixo traz o mapa dos 30 bairros, em 2018, cadastrados de acordo com 

dados fornecidos pela atual Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo 

e Serviços Urbanos do município de Mossoró/RN. 
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Figura 04 – Bairros oficias da cidade de Mossoró/RN. 

Fontes: IBGE (2015); MOSSORÓ (2015). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira Junior (2018). 
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A densidade demográfica do município de Mossoró, levando em consideração o Censo 

de 2010, era 123,76 hab/km² (IBGE, 2010). Já de acordo com a estimativa populacional de 

2017, feita pelo IBGE, essa densidade passou a ser de 140,81 hab/km² (IBGE, 2017b). 

Levando em consideração sua dimensão territorial o município de Mossoró, apesar de 

ser o maior do Estado, representa somente, 3,97% do Estado do Rio Grande do Norte, 0,21% 

da Região Nordeste e apenas 0,02% do Território brasileiro. 

Este município potiguar se encontra distante 285 Km em relação a capital do Estado 

do Rio Grande do Norte, que é Natal e, do ponto de vista da vizinhança, faz limite ao Norte 

com os municípios de Grossos e Tibau; ao Sul com Governador Dix Sept Rosado e Upanema; 

ao Leste com Serra do Mel, Areia Branca, Assú e Grossos e ao Oeste com Braúnas e Grossos 

(IDEMA, 2008, p 09). 

O acesso rodoviário ao município de Mossoró, dar-se a por meio das rodovias federais 

110, 304 e 405, além das rodovias estaduais 117 e 015, que interligam a cidade de Mossoró, 

sede administrativa do município, a várias outras cidades do Estado Rio Grande do Norte, Ceará 

e Paraíba. A cidade localiza-se entre duas capitais nordestina, que são Natal e Fortaleza (CE). 

Fica a 278  km de Natal e 245 de Fortaleza. 

Os 167 municípios que compõem o Estado do Rio grande do Norte se encontram 

agrupados de acordo com a regionalização oficial feita pelo IBGE, feita no ano de 1989 em 04 

Mesorregiões, que são: Mesorregião Oeste Potiguar, Mesorregião Central Potiguar 

Mesorregião Agreste Potiguar e a Mesorregião Leste Potiguar. Estas Mesorregiões por sua vez 

se entram se subdividem em 19 Microrregiões (FELIPE; ROCHA; CARVALHO, 2011, p. 84). 

Neste contexto da regionalização do Estado do Rio Grande do Norte, o município de 

Mossoró se localiza especificadamente, na Mesorregião Oeste Potiguar e na Microrregião de 

Mossoró, que é composta pelos municípios de Mossoró, Baraúna, Tibau, Areia Branca, Grosso 

e Serra do Mel, (figura 05). 

Dos seis municípios que compõem a Microrregião de Mossoró, o município de 

Mossoró/RN é o mais populoso e importante do ponto de vista econômico, polarizando sua 

influência sobre todos os demais outros.  

De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE de 2010, o município possuía 

uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade de 97,7%, o que coloca este município na 

posição 85 de 167 dentre as cidades do Estado do RN e na posição 2.574ª de 5.570 dentre as 

cidades do Brasil. A taxa de analfabetismo da população de 15 ou mais anos de idade foi de 

13,8% (IBGE, 2010). 
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Figura 05 – Localização de Mossoró/RN na Mesorregião Oeste Potiguar e na Microrregião de 

Mossoró. 

Fontes: IBGE (2010); IBGE (2015). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira Junior (2018). 

 

No tocante ao Ensino Superior, Mossoró na atualidade, é uma referência no ensino no 

interior do estado, visto que neste município se encontram presentes 7 instituições de ensino 

superior. Sendo, 2 delas públicas: a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

(figura 06) e a Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA (figura 07) e 5 privadas: A 

Universidade Potiguar – UNP, a Universidade Tiradentes – UNIT; a Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança – FACENE; a Faculdade Regional da Bahia - UNIRB e a Faculdade Diocesana 

de Mossoró.  

Além desses centros de ensino superior, estão presentes no município, também, um 

Instituto Federal de Educação Tecnológica – IFRN (figura 08), que além de oferecer o Ensino 

Médio regular e técnico, também oferece cursos de nível superior e outras instituições de ensino 

superior que oferecem cursos de graduação e pós-graduação presenciais e a distância. 

Dada a presença dessas instituições de ensino superior no município, Mossoró possui 

um significativo número de estudantes universitários de outros municípios do Rio Grande do 

Norte e de outros Estados do Brasil. O município nesse contexto, tem se destacado como um 

importante polo de ensino superior do Estado e do Nordeste. 



125 
 

Figura 06 –  Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em 

Mossoró/RN. 

 
Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 

 

Figura 07 – Campus Central da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), em 

Mossoró/RN. 

 
Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 

 

Figura 08 – Unidade do Instituto  Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), em Mossoró/RN. 

 
Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 
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A taxa de mortalidade infantil média em Mossoró de acordo com dados do IBGE de 

2014, é de 12.91 mortes de crianças, entre 0 a 5 anos, para cada grupo de 1.000 nascidas vivas. 

Com base nesse dado, fazendo-se uma comparação com os demais municípios do Rio Grande 

do Norte, Mossoró fica na posição 84ª e, quando comparado com os demais 5.570 municípios 

do Brasil, fica na 2.519ª colocação (IBGE, 2014). 

Com relação ao aspecto econômico, o município possuía em 2015, de acordo com o 

IBGE, um Produto Interno Bruto – PIB, de R$ 5.385.005,92, participando com 10, 55% do PIB 

do Estado. Este número o coloca como sendo o 2º maior PIB do RN, perdendo apenas para o 

município de Natal. Já o PIB per capta, é de R$ 20.983,80, deixando-o no ranking da 13ª posição 

entre os maiores do Estado do Rio Grande do Norte e na posição 1.750ª em relação aos 

municípios brasileiros (IBGE, 2015). 

No tocante ao saneamento básico, em 2010, de acordo com o IBGE, Mossoró 

apresentava 64.6% de seus domicílios com esgotamento sanitário adequado, fato este, que 

quando comparado com os demais municípios do estado, o coloca na 18ª e, comparado com as 

outras cidades do Brasil, ocupava a posição 1.624º (IBGE, 2010). 

Necessário aborda-se sobre O Índice de Desenvolvimento Humano do município de 

Mossoró (IDHM). De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, este índice 

era, em 2010, de 0,720, o que colocou o município na faixa de Desenvolvimento Humano 

considerado alto, que oscila entre 0,700 e 0,799 (gráfico 01). Em 2010, Mossoró ocupava a 

colocação 1301ª, entre os 5.565 municípios brasileiros (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL, 2010).  

 

Gráfico 01 – Índice de desenvolvimento humano do município de Mossoró/RN. 

 

 
 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP in ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL (2010). 

 

 

É importante lembrar, que este índice retrata o progresso a longo prazo de três 

indicadores, básicos do desenvolvimento humano, que são: a renda, a educação e a 
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saúde, pretendendo ser uma espécie de referência geral do desenvolvimento humano de 

um determinado, país, estado ou município. 

O Gráfico da figura 10, mostra perceptivelmente, que houve uma melhora do 

Índice de Desenvolvimento humano do município, entre o período de 1991 a 2010. Em 

1991 o índice era de apenas 0,470 e em 2010 havia aumentado consideravelmente para 

0,720. Este dado pode ser indicativo de que a qualidade de vida da população 

mossoroense melhorou nesse período, já que este índice, que varia de 0 a 1, quando mais 

se aproxima de 1, maior será o desenvolvimento humano e consequentemente a 

qualidade vida da população.  

De acordo com o IBGE, Mossoró/RN, possui o 3º melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano entre os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, 

perdendo apenas para os municípios de Parnamirim (1º colocado) e Natal (2º colocado) 

(IBGE, 2010). 

  

5.4 Caracterização física do município de Mossoró/RN 

 

Nesta seção será realizada uma abordagem dos aspectos físicos da área de estudo da 

presente pesquisa. Será feito, neste contexto, uma breve descrição da geologia, geomorfologia, 

clima, vegetação, hidrografia e solos do município de Mossoró, partindo do pressuposto de que 

estes fatores físicos atuam em conjunto, de forma indissociável, com os fatores econômicos, 

sociais e ambientais do município, existindo, dessa forma uma significativa relação entre a 

localização geográfica, a  ocupação territorial e o desenvolvimento econômico da área de estudo 

com suas particularidade físicas, sendo, portanto, indispensável a sua caracterização neste 

trabalho. 

 

5.4.1 Geologia 

 

Para Grigio e Diodato (2011, p. 101-102), o município de Mossoró/RN, encontra-se 

dividido em cinco unidades geológicas diferenciadas que são: os Depósitos Aluvionares; 

Depósitos de Planícies e Canais de Maré; Paleocascalheiras; Grupo Barreiras e Formação 

Jandaíra. O mapa simplificado a seguir, (figura 09), elaborado por Souza Neto (2009, p. 28), 

representa graficamente estas cinco unidades geológicas. 
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Figura 09 - Mapa simplificado de Geologia do município de Mossoró/RN, 2008/2009. 

Fonte: Plano Diretor do Município de Mossoró, 2006. Elaboração, Souza Neto (2009, p 28). 
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De acordo com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, do ponto de vista geológico, 

o município de Mossoró, está inserido dentro da área de abrangência da Província Borborema. 

Seu território é constituído pelos sedimentos da Formação Jandaíra (K2j), do Grupo Barreiras 

(ENb), depósitos Colúvios-eluviais (NQc), Flúvio-lagunares (Qfl) e depósitos Aluvionares 

(Q2) (CPRM, 2004, p. 04). O mapa abaixo (figura 10), mostra a ilustração gráfica do arcabouço 

geológico do Município. 

 

Figura 10 – Mapa Geológico do município de Mossoró/RN. 

 
 

 
Fonte: CPRM (2005, p. 04). 
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Pela análise do mapa acima, constata-se, logicamente, que a unidade geológica 

predominante no município de Mossoró é a formação Jandaíra. Esta formação geológica é 

constituída por sedimentares compostos por calcários, calcário bioclásticos e evaporito. Já o 

grupo barreiras vem em segundo lugar, sendo formado por sedimentos de arenito e 

conglomerados, intercalações de siltito e argilito, proporcionando, por exemplo, a formação de 

tabuleiros ao longo de todo litoral do estado.  

Em seguida, vem os depósitos Aluvionares, constituídos por areia, cascalho e níveis 

de argila, sendo sedimentos associados aos leitos dos rios e riachos. Com menor expressividade 

em termos quantitativos, há também os depósitos colúvio-eluviais, formados por sedimentos 

arenosos, areno-argiloso e comglomeráticos, além dos depósitos flúvio-lagunares, que são 

constituídos por lama arenosa e carbonosa.  

 

5.4.2 Geomorfologia 

 

Quanto à geomorfologia, de acordo com Souza Neto (2009, p. 33-36), baseando-se no 

mapeamento apresentado pelo Plano Diretor de Mossoró e caraterizado pelo Projeto 

RADAMBRASIL, no município de Mossoró prevalecem três unidades geomorfológicas 

distintas, que são: planície fluvial (Apf), planície fluvio-marinha e superfície pediplanada – 

formas tabulares. A planície fluvial é caracterizada por ser uma área plana, resultante da 

acumulação fluvial, sendo sujeita periodicamente a ocorrência de inundações no período de 

cheia dos rios. Esta área localiza-se no entorno de todo percurso do curso do rio Apodi - 

Mossoró e do rio Angicos (rio do Carmo).  

Já a planície flúvio-marinha, trata-se, também de uma área plana, porém, decorrente 

de acumulação de material fluvial e marinho, que se inserem na unidade geomorfológica dos 

denominado Tabuleiros Costeiros. Estas áreas ficam sujeitas periodicamente a inundações, 

onde existe a ocorrência de vegetação de mangue e são localizadas mais ao norte do município, 

como por exemplo na desembocadura do rio Apodi-Mossoró.  

Por fim, tem-se a superfície pediplanada de formas tabulares, que abrange quase todo 

o município de Mossoró. Esta formação geomorfológica pertence à unidade geomorfológica 

Tabuleiros Costeiros, que se faz representar por uma formação erosiva, onde o relevo é 

caracterizado por formações planas com pequenas ondulações. 

O mapa a seguir (figura 11), elaborado por Souza Neto (2009, p. 28), representa 

graficamente estas três unidades geomorfológicas. 
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Figura 11 – Unidades Geomorfológicas do município de Mossoró/RN, 2008/2009. 

 
Fonte: Plano Diretor do município de Mossoró/RN, 2006. Elaboração, Souza Neto (2009, p. 28). 
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5.4.3 Clima 

 

Predomina no Estado do Rio Grande do Norte dois tipos de climas, que são: O tropical 

litorâneo e o tropical semiárido. O clima tropical litorâneo abrange apenas o litoral leste do 

Estado, que vai do município de Touros ao município de Bahia Formosa. Já o clima tropical 

semiárido abrange todo o restante do Rio grande do Norte (NUNES, 2006, p. 70). 

Conforme aborda Grigio e Diodato (2011, p. 100) “[…] o município de Mossoró 

apresenta clima quente e seco durante todo o ano, situação que é assinalada por estar sob 

influência do clima tropical semiárido da região Nordeste do Brasil e pela proximidade da linha 

do Equador”. 

Com base na classificação climática de Köppen, o clima do município de Mossoró/RN 

é do tipo BSwh’. O município possui um clima do tipo muito quente e semiárido. A precipitação 

pluviométrica anual é de 695,8mm, com período chuvoso compreendido entre fevereiro a abril. 

A temperatura média anual média anual gira em torno de 27,4 °C, sendo que a máxima atinge: 

36 ºC e a Mínima: 21,0 ºC. Quanto a umidade relativa média anual ela é de 70% e a insolação 

de 2.700 horas anuais (CPRM, 2005, p. 03-04); (IDEMA, 2008, p. 07-08). 

 

5.4.4 Vegetação 

 

No município de Mossoró/RN, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, podem ser encontrados três 

tipos diferentes de vegetação, que são: caatinga hiperxerófila, carnaubal e a vegetação halófica. 

A caatinga hiperxerófila, caracteriza-se pela abundância de espécies vegetais, como as 

cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhado, destacando-se espécies como a jurema 

preta, o faveleiro, o mufumbo, o marmeleiro, o xique-xique e o facheiro. O carnaubal é 

caracterizado por ser uma formação vegetal onde ocorre a predominância da palmeira, a 

carnaúba. Por fim, a vegetação halófica, é constituída por espécies vegetais, que suportam 

grande salinidade nos solos (IDEMA, 2008, p. 08). 

O mapa de vegetação abaixo (figura 12), elaborado por Souza Neto (2009, p. 37), como 

um produto cartográfico de informações obtidas pelo projeto PIBIC – 2008/2009, que trabalhou 

com o mapeamento e a análise da evolução do uso e ocupação do solo do município de 

Mossoró/RN, destaca a presença de 4 tipos de vegetação em Mossoró, que são: região de 

Caatinga – arbórea aberta sem palmeira; região de Caatinga – parque com palmeira; região de 

Caatinga – arbustiva aberta de campo e influência fluviomarinha, herbácea. 
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Figura 12 – Mapa de Vegetação do município de Mossoró/RN, 2009. 

 
Fonte: Plano Diretor do município de Mossoró/RN, 2006. Elaboração, Souza Neto (2009, p. 37). 
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Pelo mapa acima, percebe-se notoriamente a predominância da Caatinga no município 

de Mossoró/RN, forma de vegetação esta, que já foi significativamente alterada ao longo da 

história da produção do espaço geográfico mossoroense pela ação antrópica, seja para a prática 

da agropecuária, extração mineral ou para expansão urbana da cidade. 

 Um estudo realizado por Moura (2012, p. 27), onde este autor fez um mapeamento da 

vegetação remanescente do município de Mossoró/RN, constatou a existência de 5 tipos de 

vegetação no município, que são: vegetação muito rala, vegetação rala, vegetação aberta, 

vegetação densa e vegetação muito densa (figura 13). 

 

Figura 13 - Mapa de Vegetação de remanescentes florestais do município de Mossoró/RN para 

fins conservacionistas, 2009. 

 
Fonte: Moura (2012, p. 26). 

 

A tabela 02 a seguir, elaborada por Moura (2012, p. 27), traz a distribuição dos 

remanescentes vegetais do município de Mossoró/RN. Nela é representada nitidamente a 

quantidade de Km² e percentual que cada tipo de remanescente representa, além de mostrar, 

também, a proporcionalidade de ocupação de cada tipo de vegetação em relação a área total do 

município. 
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Tabela 02 – Distribuição dos tipos de vegetação em km² e % de ocupação no município de 

Mossoró/RN, 2009. 
Tipo de vegetação Superfície  

(em km²) 

% da vegetação Superfície do 

município (em 

km²) 

% do município 

Muito rala 59,3 14,5  2,8 

Rala 86,4 21,1  4,1 

Aberta 122,0 29,7  5,8 

Densa 84,7 20,6 2.099,3 4,0 

Muito densa 57,9 14.1  2,8 

TOTAL 410,2 100,0  19,5 

Fonte: Moura (2012, p. 27). 

 

De acordo com a tabela acima, percebe-se que a vegetação em Mossoró, pode ter 

sofrido alterações pela ação humana, visto que apenas 19,5% da área do município era ocupada 

em 2011 pelos 5 tipos de vegetação remanescentes. A vegetação densa e muito densa se 

encontra reduzida respectivamente a apenas 4,0 e 2,8%. Fazendo-se um cruzamento dos dados 

da tabela 1 com o mapa da figura 11 (mapa de vegetação do município), percebe-se o quanto 

que a vegetação predominante em Mossoró/RN, que é Caatinga, foi desmatada ao longo da 

história do uso e ocupação do solo no município de Mossoró/RN. O gráfico a seguir (gráfico 

02) mostra o percentual das áreas de remanescente de vegetação no município de Mossoró em 

2009. 

 

Gráfico 02 - Áreas remanescentes de vegetação, em porcentagem, do município de 

Mossoró/RN, 2009.  

 
Fonte: Moura (2012, p. 28). 

 

Pelo gráfico, percebe-se, que a vegetação densa e muito densa no município de 

Mossoró/RN encontra-se reduzida a apenas 34,7 % do remanescente florestal do município, 

enquanto que a vegetação aberta e rala e muito rala, juntas, representam juntas um total de 

65,3% deste remanescente florestal. 
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, Mossoró, fica entre os 20 

municípios que mais sofreram desmatamento, dentro dos limites do bioma Caatinga. No 

período compreendido entre 2002 a 2008, chegou, inclusive, a ocupar a 16ª posição. A área de 

Caatinga no município é de 2110,642 km², sendo que deste total, 1105,273 km² já foram 

antropizados até o ano de 2002. Já entre o período de 2002 e 2008, foram antropizados 

95,187km², quantidade esta, que representa um percentual de 4,51% de área de caatinga de 

Mossoró (BRASIL, 2010). 

 

5.4.5  Solo  

 

Os solos predominantes na área geográfica do município de Mossoró/RN, de acordo 

com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio ambiente do Rio Grande do Norte – 

IDEMA, são: o cambissolo eutrófico, o rendzina e o latossolo vermelho amarelo. (IDEMA, 

2008, p. 08). 

Segundo Sousa Neto (2009, p. 41-43) e Grigio e Diodato (2011, p. 110) com base no 

que foi representado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró, que se encontra em 

consonância com o sistema brasileiro de classificação de solos, desenvolvido pela EMBRAPA 

(2006), foram localizados e mapeados no município, 9 tipos de solos diferentes, que são eles: 

cambissolos (C), argissolos vermelho-amarelo (PVA), gleissolos (G), chernossolos (M), 

vertissolos (V), latossolos vermelho-amarelo (LVA), neossolos quartzarênicos (RQ), neossolos 

litólicos (RL) e neossolos flúvicos (RY). Estes solos podem formar em conjunto 12 associações 

diferenciadas (quadro 09) e (figura 14). 

 

Quadro 09 - Classe de solos e associação de solos do município de Mossoró/RN. 

S
O

L
O

S
 

Cambissolos (C), Argissolos Vermelho-Amarelo (PVA), Gleissolos (G), Chernossolos 

(M), Vertissolos (V), Latossolos Vermelho amarelo (LVA) Neossolos Quartzarênicos 

(RQ), Neossolos Litólicos (RL) e Neossolos Flúvicos (RY). 

A
S

S
O

C
IA

Ç
Ã

O
 D

E
 

S
O

L
O

S
 

Argissolos Vermelho-Amarelo, Argissolos Vermelho-Amarelo + Neossolos Litólicos, 

Argissolos Vermelho-Amarelo + Neossolos Litólicos + Cambissolos, Argissolos 

Vermelho-Amarelo + Neossolos Litólicos + Neossolos Quartzarênicos, Cambissolos + 

Latossolos Vermelho-Amarelo + Neossolos Litólicos, Cambissolos + Neossolos 

Litólicos,  Chernossolos + Vertissolos + Neossolos Litólicos, Gleissolos + Neossolos 

Flúvicos, Latossolos Vermelho-Amarelo + Argissolos Vermelho-Amarelo, Latossolos 

Vermelho-Amarelo + Argissolos Vermelho-Amarelo + Cambissolos, Neossolos 

Flúvicos, Neossolos Litólicos. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró, 2006. Grigio e Diodato (2011, p. 110). 
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Figura 14. Mapa de solos e associação de solos do município de Mossoró/RN, 2008/2009. 

 
Fonte: Plano Diretor do Município de Mossoró, 2006. Elaboração, Souza Neto (2009, p. 37). 
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5.4.6 Hidrografia 

 

Do ponto de vista hidrográfico, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o município de Mossoró/RN 

se encontra inserido com 100% do seu território na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró 

(IDEMA, 2008, p. 11). 

A bacia do rio Apodi-Mossoró (figura 15) é a 2ª maior bacia hidrográfica do Estado 

do Rio Grande do Norte. Ela ocupa uma superfície de 14.276,000 Km², o que representa em 

torno de 26,8% do território do Estado. Foram cadastrados nesta bacia, 618 açudes, que juntos 

totalizam um volume de acumulação de 469.714.600 m³ de água. Estes açudes, representam 

27,4% dos totais de açudes do Estado (IGARN, 2009, p. 01-05). 

Do ponto de vista ambiental a bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró tem sido 

vítima nas últimas décadas de uma série de danos ambientais, provocados pela ação antrópica, 

que comprometem a qualidade de suas águas, principalmente nas áreas urbanas, por onde o rio 

Apodi-Mossoró, que é o rio principal desta bacia hidrográfica passa. 

 

Figura 15 –  Mapa da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. 

 
Fonte: SEMARH - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (2018). Editada pelo autor. 

 

  O rio principal desta bacia é o rio Apodi-Mossoró. O represamento deste rio permitiu 

a construção da segunda maior barragem do Rio Grande do Norte, que é a Barragem de Santa 

Cruz do Apodi, com capacidade de armazenar 599.712.000 m³ de água. No afluente do rio 

Apodi-Mossoró, no rio Upanema, foi construído um outo grande reservatório do Estado, que é 

MOSSORÓ/RN 

BARRAGEM DE 

SANTA CRUZ 
SANTA CRUZ 

BARRAGEM DE UMARI  
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a barragem de Umarí, no município de Upanema, 3ª maior do Estado, com capacidade de 

armazenamento de água na ordem de 292.813.650 m³.  

O município de Mossoró/RN é cortado por dois rios principais: O rio Apodi-Mossoró 

e o rio do Carmo, também conhecido como rio Angicos (GRÍGIO; DIODATO, p. 120). Além, 

também, de ser cortado, por riachos como: Bonsucesso, Cabelo Negro, São Raimundo e Pai 

Antônio (IDEMA, 2008, p. 11). 

 O principal rio, que corta o município é o rio Apodi-Mossoró, que possui uma 

extensão dentro do município de 25 a 30 Km. Este rio, dentro da área urbana, sofreu 

intervenções antrópicas para a construção de dois canais artificiais, visando diminuir os efeitos 

das enchentes no centro da cidade, são eles: o canal da tricotomização e o canal Dix-Huit. O rio 

também possui um sistema de quatro barragens para a vazão de suas águas, que são: barragem 

do Genésio, barragem do Centro, barragem de Baixo ou das Barrocas e barragem Passagem de 

Pedras (IDEMA, 2008, apud SALES, 2103, p. 59). 

Do ponto de vista espacial, conforme Felipe e Carvalho (2011, p. 45) o rio Apodi-

Mossoró é o segundo maior rio em extensão e importância do Estado do Rio Grande do Norte 

e o maior genuinamente potiguar.  

Ele nasce na serra de Luiz Gomes e percorre cerca de 210 km, passando por vários 

municípios do RN, desde a nascente até a foz, localizada entre os municípios de Areia Branca 

e Grossos. Sua bacia hidrográfica localiza-se na Mesorregião Oeste Potiguar e abrange 52 

municípios. 

Segundo, Grigio e Diodato (2012, p. 120-121), o município de Mossoró é cortado no 

sentido sudoeste-nordeste pelo rio Apodi-Mossoró. De acordo com esses autores, o rio possui 

um aspecto ondulante com inúmeras lagoas nas proximidades de suas margens, apresentando, 

ainda, várzea com largura oscilando entre 500 a 1000 metros, com um estreitamento na área 

próxima ao centro da cidade de Mossoró. O principal afluente do rio Apodi-Mossoró é o rio do 

Carmo, que é um rio perene no seu baixo curso. 

Esses dois rios se assentam, no município de Mossoró sobre as rochas carbonáticas da 

formação Jandaíra e na medida em que se aproxima de sua foz, o rio Apodi-Mossoró, já tendo 

recebido as águas do rio do Carmo, encontra os sedimentos da formação Barreiras e depósitos 

Aluvionais (GRÍGIO; DIODATO, 2011, p. 121).  

O mapa temático a seguir (figura 16), elaborado por Salles (2013, p. 61), retrata a 

hidrografia do município de Mossoró/RN, mostrando nitidamente o esquema representativo da 

distribuição dos rios no município. 
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Figura 16 – Mapa da hidrografia do município de Mossoró/RN. 

Fonte: Plano Diretor de Mossoró, 2006. Elaboração, Salles (2013, p. 61). 

 

 

5.5  O município de Mossoró/RN e a questão ambiental 

 

A expansão urbana do município de Mossoró nas últimas décadas, que se encontra, 

conforme Rocha (2005, p. 263), relacionada ao dinamismo econômico gerado pelas atividades 

salineira, petrolífera, pela fruticultura irrigada e mais recentemente pelo dinamismo do mercado 

imobiliário, provocou transformações significativas na paisagem urbanística desta cidade.  

Essa expansão urbana acelerada se deu em um curto período de tempo e, não foi 

devidamente acompanhada da necessária preservação e cuidado para com o meio ambiente, 

fato este, que vem contribuindo para a ocorrência de uma série de problemas ambientais neste 

município. Na zona urbana de Mossoró, foram detectados através de uma criteriosa observação 

de campo nos 30 bairros oficiais da cidade de Mossoró,  e através  das informações coletadas 

por meio de entrevistas aos representantes legais das principais instituições de defesa do meio 

ambiente com atuação direta no município, uma série de problemas ambientais urbanos, tais 

como: esgotos a céu aberto, áreas com depósito de lixo a céu aberto, ocupação irregular de áreas 

de preservação permanente, criação de animais em áreas indevidas, maus tratos de animais, 

desmatamento em área de preservação permanente, poluição hídrica, poluição sonora, poluição 
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atmosférica pela queima de lixo, comercialização ilegal de animais silvestres, criação ilegal de 

animais silvestres, extração ilegal de areia, dentre outros. 

Uma problemática ambiental, que foi possível constatar visivelmente, a partir da 

observação de campo feita em todos os 30 bairros oficiais da cidade de Mossoró/RN, sem 

exceção de nenhum deles, foi o lançamento indevido de lixo a céu e em via pública. Fato este 

que pôde ser registrado por fotografias. A seguir (figura17), encontram-se alguns exemplos 

dessa problemática, que se configura como um crime ambiental. 

 

Figura 17 – Imagens de áreas com depósito de lixo a céu aberto em bairros da cidade de 

Mossoró/RN, 2018. 

                                                                                         

   
 

   
 

  
 

  
 

   
 

Bairros na ordem das imagens: Planalto 13 de Maio, Aeroporto, Santa Delmira, Pintos, 

Dom Jaime Câmara, Nova Betânia, Alto Sumaré, Dix Sept-Rosado, Centro, Alto da 

Conceição, Santo Antônio, Rincão, Bela Vista, Alto de São Manoel, Barrocas. 

Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 
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Essa questão relacionada ao gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade de 

Mossoró/RN, foi evidenciada por Santos (2016, p. 60). De acordo com a autora, a população 

de Mossoró produz 0,6 Kg de lixo/hab. dia. Esse lixo é depositado diariamente no Aterro 

sanitário da cidade, que fica localizado às margens da BR 110 na saída para Areia Branca, sendo 

depositado tosos os dias neste aterro 150 toneladas de resíduos.  

Apesar da existência do Aterro Sanitário no Municio de Mossoró/RN, é comum 

encontrar em várias áreas da cidade Mossoró, pontos onde o lixo é depositado pela população 

a céu aberto e, até mesmo em via pública. Sobre este fato, afirmam Ferreira, Camacho e 

Alcântara Neto (2012, p. 57) “No município de Mossoró, grande parte dos resíduos sólidos 

produzidos é destinada ao aterro sanitário. Contudo, resíduos industriais e uma variedade de 

outros tipos ainda são levados aos lixões clandestinos. ” 

 No mesmo sentido, mais recentemente, Santos (2016, p. 62-63), aborda que, 

“Verificou-se uma maior concentração de lixões a céu aberto no bairro Belo Horizonte, que se 

localiza às margens do rio Apodi-Mossoró. Há diversos outros pontos de lixões no município, 

como nos bairros Centro, Paredões, Ilha de Santa Luzia e Alto da Conceição”. 

Para Salles, Grigio e Silva (2013, p. 285-286) as áreas urbanas do município de 

Mossoró/RN, por exemplo, encontra-se crescendo, o que repercute, também no crescimento das 

áreas de periferias, onde ocorrem forte concentração de problemas de natureza social e 

ambiental, além da presença de condições socioeconômicas desfavoráveis para as pessoas que 

possuem baixos níveis de renda e escolaridade e saneamento ambiental, o que contribui para o 

agravamento de  riscos e vulnerabilidade ambiental no município. 

Dentro dessa mesma perspectiva, na zona rural do município de Mossoró, foi possível, 

também, detectar a ocorrência de problemas ambientais, como: moradias de taipa de péssima 

qualidade; a ausência de saneamento básico e a coleta de lixo, o que acarreta o lançamentos dos 

resíduos líquidos e sólidos a céu aberto; a extração ilegal de areia e pedras; a atividade de 

carvoaria; a caça predatória; o desmatamento ilegal e o loteamento para fins urbanos sem a 

devida licença e autorização dos órgãos competentes, que acarreta o desmatamento e 

compactação do solo. 

Estudo realizado por Silva, Gomes e Silva (2007, p. 206-209) sobre a socioeconomia 

e o meio ambiente na zona rural de Mossoró/RN, detectou neste município, dentre outros, os 

principais problemas ambientais: moradias de péssima qualidade (36,2% de taipa), ausência de 

saneamento básico, difícil acesso a água de qualidade e ausência de coletas dos resíduos sólidos 

(lixo) com o consequente lançamento do lixo a céu aberto em terrenos baldios.  
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Com relação à disposição incorreta dos resíduos sólidos a céu aberto, foi observada 

essa realidade em todas as 15 comunidades rurais visitadas: Rincão, Barrinha, Palestina, 

Passagem de Pedra, Piquiri, Maisa, Assentamento Lorena, Pau Branco, Riacho Grande, 

Juremal, Camurupim, Jucuri, Pedra Branca, Cordão de Sombra 1, Cordão de Sombra 2 e 

Santana. Fato este que é preocupante, já que esses resíduos ao serem lançados 

indiscriminadamente a céu aberto nessas comunidades rurais, podem contaminar o solo e cursos 

de água, além de se transformar em um vetor de transmissão de doenças para população e 

animais. 

 Necessário se faz salientar, que o meio rural na atualidade não é mais um espaço 

restrito apenas as atividades agrícolas. Trata-se ele de um ambiente onde vem nitidamente 

ocorrendo mudanças significativas dos hábitos de vida e consumo, tornando-se uma espécie de 

continuação da área urbana, já que, a população das áreas rurais cada vez mais tem acesso aos 

produtos industrializados, típicos do ambiente urbano. Este fato tem contribuído notoriamente 

para uma maior geração de resíduos no meio rural.   

Sobre essa realidade no município de Mossoró/RN, Silva (2013b), em um estudo sobre 

a contaminação dos solos pela deposição dos resíduos sólidos nas comunidades de São João da 

Várzea, Camurupim, Passagem do Rio, Boa Fé, Picada 1 e São José , neste município, abordou 

que a situação do gerenciamento dos resíduos sólidos nestas comunidades não se diferem das 

situações analisadas a nível nacional, já que em todas elas não há coleta, nem tão pouco, nenhum 

tipo de tratamento para os resíduos, fato este, que segundo o referido autor, contribui para o 

agravamento da degradação do meio ambiente e o consequente comprometimento da qualidade 

de vida da população dessas comunidades. 

Apesar do estudo realizado por Silva (2013b, p. 35) ter chegado à conclusão de que 

não houve contaminação significativa dos solos analisados nas comunidades estudadas por 

elementos traços como: Cu, Fe, Mn e Zn, bem como, também dos dados referentes a M.O 

(matéria orgânica) e aos macronutrientes: P, K e Na, entretanto, necessário se faz o 

acompanhamento dessas áreas que recebem resíduos sólidos sem nenhum tipo de triagem, pois 

este fato pode no futuro trazer complicações indesejadas para saúde da população local e até 

mesmo dos animais que vivem nas proximidades.  

A seguir na (figura 18), encontram-se alguns exemplos da problemática ambiental 

observada na zona rural do município de Mossoró, que pode ser detectada na observação de 

campo.  
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Figura 18 – Imagens de alguns dos diversos problemas ambientais observados na zona rural 

no município de Mossoró/RN, 2018. 

                                                                                         

 

Problemas ambientais nas comunidades rurais na ordem das imagens: Esgotos domésticos 

sendo carreados para o rio Apodi-Mossoró na comunidade de Passagem de Pedra, mineração 

de calcário nas proximidades da comunidade de Jucuri, desmatamentos nas proximidades da 

Serra Mossoró, Carvoaria no Assentamento Lorena, moradia de taipa precária no Sitio Rincão 

e lixo a céu aberto na comunidade de Riacho Grande. 

 

Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 

 

 

Um outro problema ambiental muito debatido pela comunidade acadêmica no 

município, que merece ser destacado é a poluição do rio Apodi-Mossoró. O rio Apodi-Mossoró, 

desde a nascente, passando por cidades importantes do Rio Grande do Norte, como Pau dos 

Ferros, Apodi e Mossoró, apresenta sinais claros de degradação ambiental, como a poluição 

decorrente do lançamento de esgotos e lixo, lavagem de roupa e veículos, criação de animais 

em suas margens, diminuição de sua mata ciliar9 e assoreamento10. Esse problema da poluição 

de rios tem sido observado em quase todos os rios urbanos do Brasil, do Tietê ao Apodi-

Mossoró o que muda é apenas a escala de degradação. 

Os rios urbanos surgem da interação entre cidade-rio. São fluxos de água naturais que 

cruzam áreas urbanas e são eles alterados notoriamente em suas formas, dinâmicas e em seus 

correspondentes geoambientais pela dinâmica urbana, com aproveitamento ou não de suas 

potencialidades, já que suas margens são ocupadas na maioria das vezes desordenadamente 

(ALMEIDA, 2010, p. 31). Os rios urbanos, conforme Silva e Lopes (2015, p. 03) são 

modificados, alterados, artificializados e transformados dentro da lógica de reprodução do 

capital em espaço caracterizado pela segregação espacial e por problemas ambientais urbanos.  

                                                           
9  Representa a formação vegetal que ocorrem nas várzeas dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu, formada 

principalmente pela palmeira de carnaúba. (FELIPE e CARVALHO, 2011, p. 41-42). 
10  Corresponde à obstrução de um rio, estuário ou canal por sedimentos, areia ou detrito de qualquer natureza. 
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Esse quadro de degradação ambiental do rio Apodi-Mossoró se agrava ainda mais em 

virtude do grau de contaminação da água nas áreas urbanas. O perímetro urbano da cidade de 

Mossoró é uma área muito prejudicada do ponto de vista da poluição, conforme dados coletados 

e contidos no Relatório Síntese, produzido por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que em 

maio de 2009, concluíram o Projeto, Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a Serviço de 

Todos. O projeto foi financiado pela Petrobrás e executado pela UFERSA e UERN, com 

interveniência da Fundação Guimarães Duque (FGD) e teve a participação de diversos 

pesquisadores da UERN e da UFERSA. Dessa forma, os estudos possuem relevância e 

credibilidade para servir de base para o monitoramento das questões ambientais. 

Segundo esses dados a bacia hidrográfica deste rio tem sido submetida a efeitos 

antrópicos, como a ocupação desordenada em áreas de preservação permanente, uso 

inadequado do solo, desmatamento da mata ciliar, criação de animais nas margens do rio e o 

lançamento de resíduos sólidos e efluentes com tratamento inadequado, que contribuem dessa 

forma para contaminação das reservas hídricas dessa bacia hidrográficas, sendo uma ameaça 

para saúde pública, principalmente nos trechos urbanos por onde o rio Apodi-Mossoró passa, 

como é o caso do perímetro urbano de Mossoró/RN, onde existem índices de poluição hídrica 

(CASTRO et al., 2009, p. 08-14). 

Sobre a qualidade das águas do rio Apodi-Mossoró, no perímetro urbano da cidade de 

Mossoró/RN, Bezerra et al. (2013, p. 3448) enfocam que “verificou-se que a qualidade das 

águas do corpo hídrico do rio Apodi-Mossoró, está comprometida pelas atividades antrópicas”. 

Segundo os autores, as principais atividades impactantes do rio Apodi-Mossoró são: o 

lançamento de efluentes in natura no canal pluvial de drenagem, as atividades agrícolas e de 

criações de animais nas margens deste rio. 

Em estudo voltado para análise da área de preservação permanente do rio Apodi-

Mossoró, no trecho urbano de Mossoró/RN, através das técnicas de geoprocessamento, Araújo 

et al. (2012, p. 179), indicam que a área de preservação permanente deste rio foi delimitada no 

estudo, obedecendo o Plano Diretor Municipal, apoiando-se no artigo 3º da Resolução 303 do 

Conselho Nacional do meio Ambiente (CONAMA), tendo a referida área a largura mínima de 

100 metros.  

De acordo com o Promotor titular da 3º Promotoria de justiça da Comarca de 

Mossoró/RN, com atribuições na defesa do meio ambiente, o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, calculou, levando em 
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consideração a largura do rio Apodi-Mossoró, que a área de Preservação Permanente - APP 

deste rio em média é de 100 metros de largura.  

Entretanto, naquelas áreas densamente povoadas com grande concentração 

populacional, como o caso da área central da cidade de Mossoró, o IDEMA e o Ministério 

Público, tem considerado como sendo de 50 metros a área de preservação permanente do rio 

Apodi-Mossoró, para não inviabilizar a atividade econômica da cidade já consolidada nesta 

área. 

Este posicionamento não é um entendimento documentado pelas instituições 

ambientais. Trata-se de acordo com o Promotor do Meio Ambiente de um posicionamento que 

tem se mantido como uma forma de se reconhecer um fato já consumado, visto que, ampliar a 

área marginal de preservação permanente do rio Apodi-Mossoró para 100 metros, na área 

densamente povoada do centro da cidade de Mossoró, seria algo faticamente inviável, pois 

importaria em um impacto ou custo econômico proibitivo. 

Este entendimento do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte - IDEMA e do Ministério Público, parece ir de encontro com o 

estabelecido na legislação ambiental pátria, mais especificadamente o artigo 4º, inciso II, alínea 

“c” do Código Florestal brasileiro (Lei n. 12.651/2012), que diz que nos curso d’água que 

tenham de 50 a 200 metros de largura deve ser respeitada uma faixa marginal de 100 metros de 

largura com área de preservação permanente do rio (BRASIL, 2012a),  já que, um entendimento 

por parte de órgão ambientais não pode se sobrepor ao que determina a lei federal.  

O referido entendimento, trata-se de um exemplo da prevalência dos interesses 

econômicos de uma determinada sociedade sobre os interesses da preservação ambiental, onde 

o desenvolvimento econômico se justifica mesmo que para isso tenha que se continuar 

degradando o meio ambiente. 

Ao falar sobre as principais fontes de poluição do rio Apodi-Mossoró, na área urbana 

de Mossoró/RN, Araújo et al. (2012, p. 181) enfatizam que com base no banco de dados da 

Prefeitura Municipal de Mossoró e em pesquisa de campo, foi possível detectar 38 fontes 

poluidoras desse rio, sendo 14 de esgotos; 7 de criação de animais; 6 de extração de areia; 5 de 

atividades agrícolas; 4 de lixo nas margens do rio e 2 de olarias. 

Segundo Araújo et al. (2012, p. 180-181), 10% da área de preservação permanente 

deste rio é ocupada por vegetação; 44,3% são área desmatadas com solos expostos; 5,7% são 

áreas edificadas e o restante, 40%, encontra-se ocupada por estabelecimentos agrícolas (gráfico 

03.  
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Gráfico 03 - Percentual de ocupação da Área de Preservação Ambiental – APP do rio Apodi-

Mossoró trecho urbano da cidade de Mossoró/RN. 

Fonte: Araújo et. al. (2012, p. 180-181). Elaborado pelo autor (2018).  

 

Um outro problema preocupante que afeta o rio Apodi-Mossoró, na área urbana do 

município de Mossoró/RN (figura 19), é o processo de eutrofização, que segundo pesquisas de 

estudiosos da área, como (CASTRO; SOUZA; OLIVEIRA, 2009), (SOUZA; SILVA; DIAS, 

2012); (BEZERRA et al., 2013) e (MORAIS, 2016), indicam que a água desse rio se encontra 

em um acelerado estágio desse processo, destacando a série nitrogenada (N-NO3
-, N-NO2 e N-

NH3) como um dos principais causadores deste fenômeno, desencadeado em decorrência do 

excesso de lançamento de matéria orgânica no rio proveniente dos efluentes domésticos.  

 

Figura 19 – Imagens do processo de eutrofização do rio Apodi-Mossoró, no trecho urbano da 

cidade de Mossoró/RN, 2018. 

Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 
 

As águas dos esgotos, ricas em fósforo e nitrato, ao chegarem ao rio alteram 

consideravelmente as características físicas, químicas e biológicas daquele ecossistema por 

serem ricas em matéria orgânica. O aumento da quantidade de matéria orgânica provoca o 

processo de eutrofização ao estimular o crescimento demasiado de algas que, por sua vez, 

possibilitam a proliferação de bactérias, que destas se alimentam e utilizam a maior parte do 
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oxigênio presente na água, o que pode provocar a morte da fauna aquática por asfixia, 

principalmente os peixes.  

De acordo com Bezerra et al. (2013, p. 3449-3451) de um modo geral a água do rio 

Apodi- Mossoró em Mossoró/RN, apresenta uma qualidade preocupante visto que o processo 

de eutrofização artificial nas comunidades aquáticas, trazem consequências indesejadas, pois 

ocasionam prejuízos socioeconômicos, como por exemplo a perda da qualidade da água, que 

provoca o impedimento de seu uso para o abastecimento do turismo e lazer , a diminuição na 

vegetação aquática submersa, além do perigo das florações tóxicas de cianobactérias. 

Estudo a respeito da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, 

realizado por Castro et al. (2015, p. 08) concluiu que “Todos os valores de fósforo, Nt e Tog e 

a maioria dos valores de cloreto, sólidos totais e dureza se encontram acima dos limites 

permitidos pela legislação”. No casso da área urbana de Mossoró os valores obtidos de fósforo, 

alcalinidade, cloreto, sólidos totais, teor de óleos e graxas (Tog) e nitrogênio total das amostras 

colhidas na Barragem do Genésio se encontram acima dos limites permitidos pela resolução 

357/2005 do CONAMA, sendo, portanto, impróprias para o uso humano e a própria 

conservação da fauna e flora no entorno do rio.   

Com relação ao teor de óleos e graxas (Tog) presente nas águas do rio Apodi-Mossoró, 

Martins et al. (2015, p. 04) afirma que em todos os pontos analisados o teor de óleos e graxas 

apresentaram alta concentração, demonstrando que as mesmas se encontram inadequadas para 

o uso humano, conforme a Resolução n° 357/2005 do CONAMA.  

A causa desses elevados teores de Tog, nas águas do rio Apodi-Mossoró, segundo 

(MARTINS et al., 2015, p. 04), se deve, provavelmente, em razão do descarte indevido de óleos 

utilizados nas oficinas mecânicas, a falta de tratamento adequado para a água usada nos postos 

de lavagem de veículos e, também, a ausência de saneamento básico na maioria dos locais onde 

foram realizadas as coletas para análise. 

 De acordo com Castro et al. (2010, p. 01) foram encontrados nas águas, nos 

sedimentos e nos solos das margens do rio Apodi-Mossoró, inclusive metais pesados, como: 

Alumínio (Al), Bário (Ba), Zinco (Zn), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr). Desses metais, por 

exemplo, o Bário (Ba), Zinco (Zn) e o Chumbo (Pb) foram detectados presentes nas águas do 

rio com valores acima dos níveis toleráveis para a água doce de classe 311, conforme disposto 

no art. 4, IV da Resolução nº. 357/2005, do CONAMA (BRASIL, 2005). 

                                                           
11 Águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato 

secundário; e à dessedentação de animais. (Art. 4º, IV da Resolução 357/2005 do CONAMA). 
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 Além disso, apresentavam-se muito elevados também, os teores de coliformes totais 

e termotolerantes encontrados nas águas desse rio, no sítio urbano da cidade de Mossoró, que 

são considerados indicadores importantes de poluição hídrica. A respeito dos coliformes totais 

e termotolerantes no rio Apodi-Mossoró é importante destacar: 

 

O P2 apresentou maior índice de contaminação de coliformes na água (totais 

518 e termotolerantes 645 NMP UFC/ml). Durante a pesquisa, em todos os 

pontos analisados no trecho Rio Apodi-Mossoró, nenhum deles atendeu ao 

padrão microbiológico da água para consumo estabelecido pela ANVISA 

(2000) que é a ausência de coliformes termotolerantes em 100 ml.  

Os peixes no ponto P2 estudado apresentaram uma carga bacteriana de 

coliformes totais e termotolerantes superior a 1.100 NMP UFC/ml. Durante a 

pesquisa, os peixes em P2 não eram viáveis microbiologicamente, pois valores 

acima do recomendado para consumo humano do pescado (de 11 a 500 NMP 

UFC/ml para E.coli) são impróprios para consumo (ICMSF, 1986 HUSS, 

1997) (LIMA, 2011, p. 54). 

 

É importante esclarecer que o Ponto 2 a qual a autora se refere acima fica localizado 

nas proximidades da ponte de ferro, no Bairro Alto da Conceição da cidade de Mossoró/RN. 

Esta área é uma região da cidade Mossoró com elevada densidade demográfica, além do fato 

de no seu entorno existir na área de preservação permanente - APP do rio Apodi-Mossoró, 

muitas construções irregulares, depósitos de lixo, criação de animais como bovinos, equinos e 

suínos e esgotos a céu aberto, que são carreados diretamente para o rio.  

Um estudo realizado por Morais (2016, p. 70), concluiu, que o pescado e a água do rio 

Apodi-Mossoró no trecho urbano da cidade de Mossoró/RN, apresentam índices elevados de 

contaminantes em desacordo com a Resolução n. 357/2005 do CONAMA, fato este, que 

demonstra a necessidade de controle e monitoramento ambiental desta área pelo poder público, 

visando com isso minimizar os impactos negativos provocados pela ação antrópica neste 

ambiente. 

Diante desse contexto, percebe-se, logicamente, que a poluição do rio Apodi-Mossoró 

representa um dos problemas ambientais mais preocupante que atinge o Município de 

Mossoró/RN. Até mesmo os peixes estão contaminados, com uma carga bacteriana de 

coliformes totais e termotolerantes superior ao recomendado, sendo impróprios para o consumo 

humano. 

A problemática ambiental no Município de Mossoró/RN, já foi registrado por diversos 

estudos científicos pela comunidade acadêmica local. Dentre estes estudos pode citar com 

exemplos os realizados por (OLIVEIRA, 2001); (OLIVEIRA, 2005); (MOURA; OLIVEIRA, 
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2010); (MOURA, 2011); (SILVA, 2013a); (SALLES, 2013), (DIAS, 2013), (MOURA, 2014); 

(SANTOS, 2016); (SILVA, 2017) e (PINTO FILHO; SOUZA; PETTA, 2018). 

Oliveira (2001), trabalhou a dinâmica socioespacial e degradação ambiental da sub-

bacia do rio do Carmo, que é o principal afluente do rio Apodi-Mossoró, abordando os efeitos 

negativos do ponto de vista ambiental da ação antrópica sobre esta sub-bacia.  

Oliveira (2005), abordou a realidade socioambiental do perímetro urbano do rio 

Mossoró, na cidade de Mossoró/RN, fazendo uma abordagem a respeito da degradação da bacia 

urbana do rio Mossoró, ocasionada pelos impactos socioambientais decorrentes da ação 

humana. Destacou, ainda, a autora, a vulnerabilidade da área de estudo dentro do contexto de 

sua localização no semiárido, características geológicas, hidrogeológicas e de povoamento. 

Moura e Oliveira (2010), fizeram uma breve análise dos impactos ambientais urbanos 

em Mossoró, decorrentes da ocupação do solo na área urbana da cidade. Com base em 

observações in loco e registro de imagens, as autoras constataram a existência de impactos 

negativos no meio físico, biótipo e antrópico, fato este que compromete a qualidade de vida dos 

mossoroense, que tem que conviverem com o descaso do município, perante o descumprimento 

das leis, que regem a política ambiental. 

Moura (2011), realizou um mapeamento dos remanescentes florestais no município de 

Mossoró/RN. Fazendo uso do Sensoriamento Remoto, técnicas de processamento digitais de 

imagens e Sistemas de Informações Geográficas (SIG), chegou à conclusão de que a principal 

causa da diminuição da vegetação nativa do município de Mossoró é a pressão antrópica 

imprimida na região, principalmente as atividades agrícolas, pressão esta, que promove a 

modificação da paisagem local.  

Silva (2013a), desenvolveu um estudo direcionado a entender a influência da ação 

antrópica na qualidade da água do rio do Carmo, principal afluente do rio Apodi-Mossoró. 

Neste trabalho o autor aponta que os resultados da pesquisa indicam que a qualidade da água 

ainda é boa no trecho analisado, entretanto a mesma diminui no percurso voltado para a direção 

da foz, apresentando alguns parâmetros como à presença de coliformes e a condutividade 

elétrica estão com valores altos e consequentemente, acima dos padrões que são recomendados 

pela Resolução 357/2005 do CONAMA em todos os pontos.  

Salles (2013), realizou uma análise das potencialidades e fragilidades da política 

urbana e ambiental do município de Mossoró/RN. Neste estudo a autora observou várias 

problemáticas em Mossoró, por meio da identificação das fragilidades inerentes aos aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, além de ter, também, constatado a desatualização do Plano 

Diretor do município, a partir de sua análise. 
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Dias (2013), trabalhou com a identificação da vulnerabilidade socioambiental na área 

urbana de Mossoró-RN, a partir do uso de técnicas de análises espaciais.  A pesquisa constatou 

que a vulnerabilidade social se encontra localizada nas áreas periféricas da cidade e se encontra 

condicionada, principalmente, em razão das condições de renda dos mossoroense. Por meio do 

estudo foi possível, também, observar, que a maior vulnerabilidade socioambiental da cidade 

de Mossoró, se encontra localizada, principalmente, nas áreas de expansão urbana da cidade, 

com maior destaque na zona Norte e Leste. 

Na cidade de Mossoró, as áreas mais próximas ao rio Apodi-Mossoró, localizam-se 

em uma região bastante plana, que não ultrapassa quinze metros de altitude (MOURA, 2014, 

p. 64). Este fato, associado a questão de que existe um número significativo de edificações nas 

proximidades das margens deste rio, estando, inclusive, muitas delas na área de preservação 

permanente deste recurso hídrico, torna um fator preocupante, visto que, em momentos de 

chuvas abundantes na região, pode acontecer o extravasamento do rio Apodi-Mossoró, 

provocando problemas de inundações em alguns bairros da cidade. 

Dentro desse contexto (MOURA, 2014), elaborou um modelo digital de terreno, 

objetivando a identificação das áreas de risco à inundação na cidade de Mossoró. Ao realizar 

as manchas de inundações do município de Mossoró, a partir de técnicas de geoprocessamento, 

destacou o autor, que enchentes do rio Apodi-Mossoró a partir dos dez metros de altitude, fará 

com que, quase que a totalidade da zona urbana central de Mossoró, venha ser atingida pela 

inundação. Fato preocupante segundo o autor, é que, com o aumento da elevação do rio serão 

atingidos, principalmente, bairros onde há predominância residencial. 

A poluição ambiental gerada pelo descarte inadequado de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), provoca inúmeras doenças transmitidas por vetores.  O lançamento de resíduos sólidos 

urbanos nas proximidades dos cursos de água, como: rios e córregos, ocasiona a poluição desses 

mananciais, provocando, consequentemente o comprometimento da qualidade ambiental. Neste 

contexto, Santos (2016), abordou em seu estudo o gerenciamento de resíduos em torno da Bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Quanto ao núcleo urbano da cidade de Mossoró, a autora 

verificou que a cidade já dispõe de um aterro sanitário e um Plano Municipal de Saneamento 

Básico Setorial, entretanto, a cidade ainda apresenta inúmeros pontos de lixões, mais 

precisamente nas proximidades do rio Apodi-Mossoró. 

Um outro estudo, realizado por Silva (2017), abordou a vulnerabilidade ambiental 

urbana da cidade de Mossoró/RN. Segundo a autora, os resultados obtidos sugerem um cenário 

socioambiental complexo na cidade de Mossoró/RN, evidenciando a presença de riscos e 

problemas sociais e ambientais no município. O estudo mostra, que tanto as áreas de expansão 
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demográfica periféricas, assim como, também, as centrais, encontram-se vulneráveis do ponto 

de vista social e ambiental, todavia, com níveis diferenciados de vulnerabilidade. 

Por fim, um estudo mais recente realizado Pinto Filho, Sousa e Petta (2018, p. 102-

106), sobre a avaliação da água para consumo humano nas 11 comunidades rurais do Canto do 

Amaro, área que se destaca nacionalmente pela extração de petróleo, localizada na zona rural 

dos municípios de Mossoró/RN e Areia Branca/RN, constatou que apesar dos parâmetros de 

qualidade da água para consumo humano, como a Turbidez, pH, Condutividade Elétrica, 

Dureza, Amônia, Nitrato, Nitrito, Cálcio, Magnésio e Ferro terem apresentado valores 

considerados aceitáveis de acordo com a Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde  e a 

Resolução n° 357/2005 do Conama, entretanto foi detectado que a quantidade de Oxigênio 

Dissolvido, em 84,61% das amostras, apresentaram valores de referência abaixo do que é 

permitido pela Resolução n° 357/2005  do Conama e que que o Teor de Óleo e Graxas (TOG) 

nas amostras analisadas, variou de 0,36 a 6,10 mg/L, apresentando teor médio de 1,42 mg/L. 

Números esses que são um indicativo de potencial risco à saúde humana, visto que de acordo 

com a Resolução  n° 357/2005 do Conama, os valores de TOG devem se encontrar ausentes. 

A maneira com a população das comunidades do Canto do Amaro faz uso da água 

contribui para desencadear um quadro de possíveis riscos à saúde humana, visto que 42,2% 

dessa população bebe água sem nenhum tratamento prévio, 78,4% da população faz a 

higienização de legumes e frutas com água sem tratamento, além de 81,25% da população fazer 

uso de utensílios usados para manipulação de alimentos lavados com água sem tratamento. 

Nesse contexto, os riscos à saúde humana, pode ser evidenciado a partir da ocorrência de 

doenças de veiculação hídrica, como por exemplo, a diarreia (10,5%) e dengue (3,4%), que se 

encontram entre as mais citadas pelos moradores (PINTO FILHO; SOUSA; PETTA, 2018, p. 

11-116). 

Os estudos acima citados, são apenas exemplos, dentre vários outros existentes, que 

demonstram o quadro da problemática ambiental existente no município de Mossoró/RN, 

provocado pela ação antrópica. Muitas dessas ações, que provocam estes danos ao meio 

ambiente são consideradas, inclusive condutas criminosas pela legislação pátria. 

Essas mudanças na paisagem ambiental do município de Mossoró/RN ao atingirem 

magnitude de problemas ecológicos, que ocasionam direto ou indiretamente a diminuição da 

qualidade de vida da população, passam a exigir a atenção dos órgãos governamentais de 

fiscalização do meio ambiente, na busca da prevenção, contenção e solução para os mesmos. 

Neste sentido, a seguir será abordado um pouco sobre os principais agentes de fiscalização 

ambiental neste município. 
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5.6  A fiscalização ambiental no município de Mossoró/RN 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ratificou a Lei da Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), foi concedido aos municípios uma maior 

autonomia no que se refere a gestão ambiental. Diante deste contexto, muitas questões que eram 

privativas da atuação, apenas do Estado e da União, passou também, a ser da competência dos 

Municípios.  

A Constituição Federal de 1988, deu aos municípios brasileiros autonomia para poder 

enfrentar os problemas relacionados ao meu ambiente, reafirmando, dessa forma, o 

reconhecimento do município como real integrante da Federação brasileira (LIMA, 2017, p. 

77). 

Diante dessa nova política ambiental trazida com a Política Nacional de Meio 

Ambiente e a Constituição Federal de 1988, que deu aos municípios suporte jurídico para 

poderem atuar junto com os Estados e a União na defesa do meio ambiente, muitos municípios 

brasileiros passaram a criar seus próprios sistemas legais, voltados para defesa do meio 

ambiente. Exemplo deste fato é o Município de Mossoró, que como já abordado nesta 

dissertação em capítulo anterior, possui um significativo número de lei municipais, 

direcionadas à proteção ambiental. 

O município possuía em 2018 uma Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio 

Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMIURB e, vinculada a esta secretaria, existe a 

Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Serviços Urbanos – SEMURB,  a qual compete 

resumidamente, dentre um rol numeroso de finalidades, planejar e executar, sob coordenação 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, as 

políticas de desenvolvimento ambiental e urbanístico do município, políticas essas que devem 

estar em consonância com as diretrizes e normas superiores que regulam a política ambiental 

em níveis nacional e estadual, bem como, também, elaborar, promover, fiscalizar, supervisionar 

e executar os programas, projetos e atividades que seja relacionados com a preservação, 

conservação, controle, recuperação e melhoria do meio ambiente (MOSSORÓ, 2016). 

A fiscalização ambiental no município de Mossoró/RN, levando em consideração que 

a competência para tal atividade no Brasil é concorrente, por força da Constituição Federal de 

1988, é realizada por instituições municipais, estaduais e federais. A fiscalização ambiental 

nesse contexto deve ser entendida como o ato do poder público de vigiar, censurar e zelar pelo 

bem-estar do meio ambiente. 
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A Nível municipal a fiscalização ambiental é realizada em Mossoró pelos Fiscais 

Ambientais, vinculados a Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo do município 

– SEMURB e pelo Pelotão Ambiental da Guarda Municipal do município.  

O Departamento de Fiscalização Ambiental - Defis, atua no município de 

Mossoró/RN, desde o ano de 2011, quando por meio de concurso público realizado em 2010, 

os fiscais do controle ambiental e urbanístico foram convocados para assumir suas funções, 

sendo da competência desses fiscais de acordo com o artigo 63 da Lei Complementar municipal 

n. 026/2008, realizar a fiscalização das atividades ou empreendimentos que causem ou possam 

causar degradação ambiental no município de Mossoró/RN (SILVA, 2014. p. 59).  

De acordo com informações fornecidas pelo Diretor do Departamento de Fiscalização 

Ambiental – Defis, mediante ofício, este departamento atualmente é composto por 12 fiscais de 

nível superior, sendo, 2 biólogos, 2 Engenheiros Agrônomos, 2 Advogados, 1 Pedagogo e 5 

Gestores Ambientais. 

Quanto ao Pelotão Ambiental da Guarda Municipal – PAAM, sua criação legal ocorreu 

no ano de 2009, por meio da Lei Complementar municipal n. 037/2000 (MOSSORÓ, 2009). 

De acordo com informações obtidas nesta instituição, ele foi implantado no ano de 2013, 

contando na época com apenas 4 membros, para atuar na defesa e preservação do meio ambiente 

no município.  

Em 2018 o Pelotão tinha um efetivo de 35 Guardas Municipais, atuando voltados para 

fiscalização ambiental nos limites do município de Mossoró/RN. São 16 integrantes, que fazem 

patrulha diária, principalmente na zona urbana do município; 12 integrantes que trabalham na 

fiscalização do Parque Municipal e 6 integrantes que trabalham à noite fazendo a vigilância da 

Secretaria de Agricultura de Mossoró. 

Entre as diversas atribuições do Pelotão Ambiental, previstas no artigo 15 do Decreto 

Municipal n. 3. 482, de 20 de julho de 2009, pode-se destacar a do inciso I deste artigo, que diz 

que compete ao mesmo, proteger e fiscalizar de forma preventiva, permanente e comunitária, 

as áreas de preservação ambiental e de mananciais afetas ao município de Mossoró, inclusive 

os parques municipais e, em especial o rio Apodi-Mossoró, visando prevenir e reprimir ações 

predatórias (MOSSORÓ, 2009). 

Já a nível estadual a fiscalização é realizada pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA e pelo 3º Pelotão da 

Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar, sediado no município de 

Mossoró/RN. E, por fim, a nível federal a fiscalização ambiental em Mossoró é realizada pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e pelo 
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Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, que se instalou no 

município no ano de 2012, em razão da criação da Unidade de Conservação Federal do Parque 

Nacional da Furna Feia. 

A Unidade de Conservação Nacional do Parque Nacional da Furna Feia, foi criada em 

2012, por meio do Decreto Presidencial sem nº, de 5 de junho de 2012, que dispôs sobre a 

criação do Parque Nacional da Furna Feia, nos municípios de Baraúna e Mossoró, Estado do 

Rio Grande do Norte (BRASIL, 2012b). O Parque é uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, possuindo uma área de 8.517,63 hectares, situado em área do bioma Caatinga 

(ICMBIO, 2018). 

Com base em dados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas - 

CECAV e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, havia em 

2013 na área do Parque Nacional da Furna Feia, 205 cavernas identificadas, que somadas às 43 

outras cavernas encontradas na Zona de Amortecimento do referido parque, contemplam um 

total de 248 cavernas, formando assim, nesse contexto, a maior concentração de cavernas do 

Estado do Rio Grande do  Norte, representando 36,8% das 674 cavernas oficialmente 

cadastradas neste Estado (CECAV/ICMBio, 2013).  

De acordo com Bento et al. (2013, p. 37-38), O Parque Nacional da Furna Feia era em 

2013 a Unidade de Conservação de Proteção Integral que possuía o maior número de cavernas 

do Brasil, detendo mais do que o dobro de cavernas do segundo colocado, o Parque Nacional 

das Cavernas do Peruaçu, que tinha 100 cavernas cadastradas. 

Quanto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, esta autarquia federal, possui um Escritório Regional no município de Mossoró/RN. 

De acordo com informações fornecidas pelo Diretor do Escritório Regional do IBAMA de 

Mossoró, o escritório local, possui 11 servidores efetivos e com o fechamento do Escritório 

Regional de Caicó/RN, recentemente, é responsável pela fiscalização ambiental, relacionada a 

fauna e flora, em 92 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, o que representa, 62% da 

área territorial deste Estado. 

Dessas instituições acima citadas, levando em consideração o objeto de estudo desta 

pesquisa, que é voltado para questão dos crimes ambientais praticados no município de 

Mossoró/RN, uma delas merece maior atenção, em razão de atuar ostensivamente de uma 

maneira mais direta no município de Mossoró/RN, com a fiscalização de crimes ambientais.  

Esta instituição é o 3º Pelotão de Proteção Ambiental da Companhia Independente de 

Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio grande do Norte. As demais outras instituições 
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citadas, podem e devem atuar na fiscalização de crimes ambientais, entretanto, possuem uma 

atuação mais voltada para fiscalização administrativa, que este trabalho não se propõe a discutir. 

A Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande 

do Norte - CIPAM, foi criada por meio do Decreto nº 18.058, de 07 de janeiro de 2005. Trata-

se de um órgão de execução e Unidade Operacional. A atuação da CIPAM ocorre de maneira 

preventiva, como órgão de apoio às ações em prol da defesa do Patrimônio Ambiental do 

Estado, assim como, também, de maneira repressiva nos casos em que ocorre a violação de 

áreas de grande valor ambiental para o Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 

A sede da Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte - CIPAM, fica, em Natal, capital do Estado. Entretanto a CIPAM possui 

atuação em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, já que possui 3 Pelotões de 

Proteção Ambiental, distribuídos nas principais regiões do Estado. O 1º Pelotão localiza-se na 

sede da CIPAM, em Natal/RN, o 2º pelotão situa-se em Caicó/RN e o 3º Pelotão fica na cidade 

de Mossoró/RN. 

O 3º Pelotão da CIPAM, localiza-se na Avenida Doutor Almir Castro, 400, Centro, 

Mossoró/RN, dentro da área do Parque Municipal. De acordo com informações colhidas neste 

pelotão, o mesmo é responsável pela fiscalização ambiental na área territorial de 61 municípios 

do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte e do ponto de vista de seu corpo efetivo é formado 

por 24 Policiais Militares. 

 O Pelotão possui como recursos técnicos um veículo automotivo, do tipo 

Caminhonete Toyota Hilux 4x4 em funcionamento e 3 outros veículos que se encontram 

“baixados”, ou seja, sem condições nenhuma de uso, um decibelímetro e aparelhos para 

capturas e manejo de animais. 

Segundo o Tenente Comandante do 3º Pelotão da CIPAM em Mossoró, todas as 

policias possuem a legitimidade para fiscalizar a prática de crimes ambientais, entretanto o que 

diferencia o Pelotão de Proteção Ambiental das demais polícias é a sua função específica e a 

tecnicidade do seu efetivo, visto que a CIPAM, tem a missão específica de combater os crimes 

ambientais e o seu efetivo, antes de ingressar na instituição, recebe treinamento específico para 

atuar no combate aos crimes ambientais. 

Ainda de acordo com o Tenente Comandante do 3º Pelotão da CIPAM a atuação do 

Pelotão Ambiental poderia ser mais eficiente na fiscalização dos crimes ambientais, caso esta 

instituição possuísse um maior efetivo de policiais, mais recursos técnicos e uma maior 

interação com os órgãos de defesa do meio ambiente no município. Quanto ao efetivo de 
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policiais o referido Pelotão tem trabalhado com um déficit de 62%, visto que o número ideal de 

policiais deveria ser de 72 homens. 

Apesar de possuir em seu quadro efetivo 24 homens, levando em consideração a escala 

de trabalho dos mesmos e o número de policias de férias e afastados para tratamento médico, 

em média, o 3º Pelotão de Proteção Ambiental sediado na cidade de Mossoró/RN, tem apenas 

trabalhando diariamente em torno de 4 policiais. Número este considerado pequeno para 

atender as necessidades desta instituição. 

O 3º Pelotão de Proteção Ambiental de Mossoró/RN, realiza policiamento ostensivo 

em toda sua área de abrangência territorial, principalmente no Município de Mossoró, onde se 

encontra a sede desse Pelotão. Também atua na averiguação de denúncias feitas pela sociedade 

e atende solicitações de realização de operações de fiscalização, feitas pelo Ministério Público, 

IBAMA, IDEMA, ICMBio, dentre outras instituições.  

As tabelas abaixo (tabela 03 e 04), demonstram um pouco da atuação do 3º Pelotão de 

Proteção Ambiental de Mossoró, mostrando quais são os principais solicitante das operações 

realizadas pelo pelotão e o número de ocorrências realizadas por esta instituição nos anos de 

2015, 2016 e 2017. 

 

Tabela 03 – Solicitantes de operações realizadas pelo 3º Pelotão de Proteção Ambiental da 

Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Norte no 

período de 2015 a 2017.  
SOLICITANTES DAS OCORRÊNCIAS ANO DE 

2015 

 ANO 

DE 2016 

ANO 

DE 2017 

TOTAL 

INDIVIDUAL 

CIOSP 1522 1166 1134 3.822 

IBAMA 1 4 0 5 

Ministério Público Estadual 171 61 0 232 

Secretaria de Meio Ambiente 2 1  3 

Ordem de serviços realizadas 141 293 336 770 

Fiscalização de Rotina 17 70 13 100 

IDEMA 6 2 0 8 

SPU 5 0 0 5 

Ministério Público Federal 0 0 1 1 

Denúncia 15 37 2 54 

Outros (SEMURB, CPI, INDIARN, 

PROJETO TAMAR) 

3 29 3 35 

TOTAL GERAL 1883 1663 1489 5.035 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados fornecidos pelo 3º Pelotão da Companhia Independente de 

Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (2018). 
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Tabela 04 – Número de ocorrências por natureza do fato realizadas pelo 3º Pelotão de Proteção 

Ambiental da Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte.     
NATUREZA DO FATO ANO DE 

2015 

 ANO 

DE 2016 

 ANO 

DE 2017 

TOTAL 

INDIVIDUAL 

Caça predatória 12 6 1 19 

Comercialização ilegal de animal silvestre 0 0 0 0 

Desmatamento 15 28 7 50 

Resgate de animal em perigo 87 98 107 292 

Poluição sonora (apreensão) 1362 1003 772 3.137 

Pichação 0 0 0 0 

Construção irregular 7 4 2 13 

Pesca predatória 1 1 0 2 

Criação ilegal de animal silvestre 12 3 4 19 

Queimada 14 32 50 96 

Maus tratos à animais 64 63 35 162 

Poluição aquática 2 9 1 12 

Fiscalização de rotina 29 123 27 179 

Abatedouros ilegais 1 1 0 2 

Extração de areia ou pedra 3 18 7 28 

Outros (furto) 274 274 476 1.024 

TOTAL GERAL 1883 1663 1489 5.035 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados fornecidos pelo 3º Pelotão da Companhia Independente de 

Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (2018). 

 

 

Os números acima, nas tabelas 03 e 04, mostram nitidamente a importância do 3º 

Pelotão de Proteção Ambiental para os 61 municípios do Estado do Rio grande do Norte que 

este pelotão é responsável pela fiscalização ambiental. Foram entre o período de 2015 a 2017 

realizadas 5.035 ocorrências. Foi uma média de 4,58 ocorrências realizadas por dia. 

Destas ocorrências se sobressaíram em quantidade no tocante a possíveis crimes 

ambientais a Poluição Sonora, com 3.147 ocorrências; os maus tratos a animais, com 162 

ocorrências e as queimadas, com 96 ocorrências.  É pertinente salientar, que estes dados não 

são relativos apenas ao município de Mossoró/RN, mas aos 61 municípios do Estado do Rio 

Grande do Norte, que o referido Pelotão tem a tarefa de fiscalizar. 

Quanto aos solicitantes da atuação do 3º Pelotão de Proteção Ambiental, percebe-se, 

que o mesmo atende as solicitações de diversas instituições de defesa do meio ambiente no 

município, como por exemplo: O Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente municipal, 

o IBAMA, IDEMA, dentre outras. Somente as solicitações do Ministério Público Estadual e 

Federal totalizaram entre os anos de 2015 a 2016, 233 ocorrências com a atuação do Pelotão. 

A respeito dos solicitantes das ocorrências realizadas pelo 3º Pelotão de proteção 

ambiental da Polícia Militar no município de Mossoró se destacam em números o Centro 

Integrado de Segurança Pública - CIOSP, com 3.822 solicitações e o Ministério Público 

Estadual, com 231 solicitações. 
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As denúncias que foram realizadas pela sociedade, totalizaram um conjunto de 54 

ocorrências, o que demonstra que a atuação da sociedade mossoroense ainda é tímida em 

denunciar as ocorrências de infrações ambientais no município. Sem uma consciência ambiental 

consistente a tendência da população é considerar as infrações ambientais como praticas banais, 

ou seja, ocorrências naturais, que não requer a interferência do Poder Público. Uma educação 

ambiental cidadã pautada em uma nova filosofia de vida poder ser o caminho para transformar 

analfabetos ambientais em defensores de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Como coloca Lindner (2012, p.  15-17) a educação ambiental se faz necessária para 

esclarecer as pessoas e dessa forma, contribuir para que os cidadãos de maneira consciente 

sejam capazes de opinarem sobre projetos que possam influenciar suas vidas. 

No tocante a fiscalização do 3º Pelotão de Proteção Ambiental no município de 

Mossoró/RN, os dados a seguir (gráficos 04 e 05), fornecidos pela Coordenadoria de 

Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa 

Social do Rio Grande do Norte, mostram a atuação deste Pelotão nos limites do município nos 

anos de 2016 a 2017. 

 

Gráfico 04 – Número de ocorrências ambientais, por tipo, realizadas pelo 3º Pelotão de 

Proteção Ambiental da Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do 

Rio Grande do Norte, no ano de 2016, no município de Mossoró/RN.    

Fonte: COINE/SESED - Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais/Secretaria de Segurança 

Pública e da Defesa Social do RN (2018). 
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Gráfico 05 – Número de ocorrências ambientais, por tipo, realizadas pelo 3º Pelotão de 

Proteção Ambiental da Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do 

Rio Grande do Norte, no ano de 2017, no município de Mossoró/RN.    

 

Fonte: COINE/SESED - Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais/Secretaria de Segurança 

Pública e da Defesa Social do RN (2018). 

 

Os dados dos dois gráficos acima, revelam um pouco da atuação do 3º Pelotão de 

Proteção Ambiental, apenas na área territorial do município de Mossoró/RN. No período de 

2016 e 2017, realizou 814 ocorrências, sendo desse total 298 delas relacionadas a práticas de 

crimes ambientais. No ano de 2016, ocorreram 429 ocorrências, das quais 140 foram relativas 

a crimes ambientais. Já no ano de 2017, ocorreram 385 ocorrências, sendo 158 delas 

relacionadas a crimes ambientais praticados no município. 

O 3º Pelotão da CIPAM, possui um efetivo reduzido de apenas de 24 policiais, apenas 

um veículo automotor para deslocamento nas ocorrências e uma área territorial extensa para 

fiscalizar, que abrange 61 municípios do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Diante desse 

contexto, chega-se à conclusão de que, dentro das limitações que lhe são impostas, este pelotão, 

localizado em Mossoró, desenvolve um importante trabalho de fiscalização ambiental e 

combate aos crimes praticados contra o meio ambiente em sua área de competência 

fiscalizatória. 
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5.7 Os crimes ambientais no município de Mossoró/RN 

 

Apesar de ser perceptivelmente visível a ocorrência de crimes ambientais no município 

de Mossoró/RN, os estudos científicos relacionados a esta temática no município são poucos. 

Através de uma pesquisa bibliográfica em revistas, periódicos, monografias, dissertações e 

teses sobre a questão ambiental em Mossoró, foi possível encontrar, apenas, 3 trabalhos 

científicos relacionados a prática de crimes contra o meio ambiente nesse município. Os 

trabalhos foram produzidos por (TOMAS, 2004), (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009) e 

(FERNANDES, 2014). 

 Em monografia de conclusão do curso de bacharelado em direito, na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Tomas (2004), trabalhou com a efetividade da 

legislação ambiental no município de Mossoró nos anos de 2003 a 2004. Buscou a autora neste 

trabalho identificar os crimes ambientais praticados em Mossoró entre os anos de 2003 a 2004. 

Já Oliveira e Queiroz (2008) em artigo científico apresentado no IV Encontro Nacional 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade - Anppas, 

realizado em Brasília/DF, em junho de 2008, abordaram a poluição do rio Apodi-Mossoró, no 

perímetro urbano da cidade de Mossoró/RN e a ação intervencionista do Ministério Público, no 

sentido de combater os agentes poluidores deste importante manancial hídrico do Estado. Sob 

o aspecto dos crimes ambientais cometidos contra o rio Apodi-Mossoró, no trecho urbano da 

cidade de Mossoró/RN, chegam os autores à seguinte conclusão: 

 

Dentre as irregularidades, destacam-se: o funcionamento de estabelecimento 

comercial ou industrial sem registro no Cadastro Técnico Federal; o 

funcionamento de indústria sem licenciamento ambiental; desmatamento 

irregular das margens; retirada de areia sem autorização de órgão competente; 

criação de animais nas margens do rio; lixo depositado nas margens ou dentro 

do leito do rio; lavagem de veículos e animais dentro do rio; lançamento de 

esgotos domésticos e de pequenas indústrias dentro do rio; construção de 

residências e estabelecimentos comerciais na APP do rio [...] (OLIVEIRA; 

QUEIROZ, 2008, p. 11). 

 

Os danos ambientais acima enfatizados pelos autores, que afetam o rio Apodi-

Mossoró, representam condutas tipificadas pelas normas jurídicas como crimes ambientais. 

Condutas essas que contribuem para poluição do rio na área delimitada pela pesquisa. 

Por fim, Fernandes (2014), discorreu em sua monografia de conclusão do curso de 

bacharelado em Direito, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, sobre a 
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poluição sonora no município de Mossoró, abordando os aspectos conceituais e jurídicos 

relativos ao direito ao silêncio.  

O referido estudo abordou duas vertentes: a primeira buscou desconstituir paradigmas, 

esclarecendo conceitos, trabalhando a poluição sonora e seus efeitos. Já a segunda buscou 

abordar a poluição sonora a nível local, como ela é encarada e combatida do ponto de vista 

jurídico, pelos agentes públicos responsáveis pela defesa do meio ambiente no município. 

Diante do contexto da existência de poucos estudos relacionados aos crimes 

ambientais praticados no município de Mossoró, esta dissertação será mais um estudo científico 

a somar aos poucos que já existem sobre essa temática no município.  
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6. CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, 

ENTRE O PERÍODO DE 2013 A 2017. 

 

6.1 A tríplice responsabilidade pelo dano ambiental 

 

Inicialmente, se faz necessária, uma breve consideração acerca do que venha ser o 

dano ambiental. De acordo com Vitta (2008, p. 78) “Juridicamente a palavra “dano” é utilizada 

no sentido de prejuízo, em face de ato de outrem, que vem a causar diminuição patrimonial”. 

Nesta perspectiva do ponto de vista ecológico, o dano ambiental trata-se de um prejuízo causado 

ao meio ambiente, que pode ser provocado pela ação ou omissão de uma pessoa física ou 

jurídica, provocando repercussões nas pessoas e nos bens, ainda que seja indiretamente.  

Dessa forma, para que se configure o dano ambiental se faz necessário que ocorra uma 

ação ou omissão perigosa, provocada por uma pessoa física ou jurídica, que lesione o meio 

ambiente, alterando sua qualidade e características (VITTA, 2008, p. 82).  

De acordo com Milaré (2009, p. 971) a preservação e o reestabelecimento do equilíbrio 

ecológico na atualidade é uma questão de vida ou morte. Portanto, a garantia de um meio 

ambiente saudável, ecologicamente equilibrado, transcende as leis positivadas, é um direito 

natural do homem.  

Nesta perspectiva, o Direito, com suas regras coercitivas é um recurso importante para 

coibir a desdém e a prepotência daqueles que degradam o meio ambiente, ou seja, é um 

instrumento voltado para elaboração de regras para disciplinar a relação do homem com o meio, 

subsidiário e alimentador da gestão ambiental (MILARÉ, 2015, p. 232-233). O Direito 

Ambiental, seja nas instituições públicas ou privadas, busca aprimorar os sistemas de gestão do 

meio ambiente para com isso melhorar a qualidade ambiental dos serviços, produtos e do 

ambiente de trabalho. 

Na perspectiva do afirmado acima, o artigo 225, §3° da Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu que “as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

sejam pessoas físicas ou jurídicas as sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988). 

 Nesta mesma linha de pensamento, a respeito da tríplice responsabilidade pelo dano 

ambiental presente na constituição Federal, aborda Fiorillo (2017, p. 102) que: 

 

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal previu a tríplice responsabilidade do 

poluidor (tanto pessoa Física como jurídica) do meio ambiente: a sanção 
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penal, por conta da chamada responsabilidade penal (ou responsabilidade 

criminal), a sanção administrativa, em decorrência da denominada 

responsabilidade administrativa, e a sanção que, didaticamente poderíamos 

denominar civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de 

reparar danos causados ao meio ambiente.  

 

 

Nesse contexto, após a prática de um dano ambiental, pode-se desencadear em face do 

provocador do referido dano uma tripla responsabilidade, ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas 

que descumprem os preceitos legais estão sujeitas a sanções, alternativa ou cumulativamente, 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao 

meio ambiente. A responsabilidade pode ser então tripla: cível, administrativa e penal. 

No âmbito cível as condutas lesivas ao meio ambiente estão disciplinadas desde 1981 

pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei n. 6.988/81.  Em seu artigo 14, §1º, traz 

que sem obstar as penalidades previstas no referido artigo, o poluidor, independentemente da 

existência de culpa, é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros afetados por suas atividades (BRASIL, 1981). 

A responsabilidade civil pelo dano causado ao meio ambiente, configura-se como 

sendo do tipo objetiva, ou seja, não requer a necessidade de se provar que o autor do fato agiu 

com culpa ou dolo (intencionalmente). Dessa forma, configura-se a responsabilidade civil, 

independentemente, do ato praticado que causou o dano ao meio ambiente ser lícito ou ilícito. 

Esse tipo de responsabilidade trata-se, da obrigação de reparar os danos causados ao meio 

ambiente, pouco importando se aquele que ocasionou o dano agiu intencionalmente ou não 

(FIORILLO, 2017, p.103). 

Para a plena efetividade do artigo 225, §3º da Constituição Federal de 1988, foi 

elaborada a Lei n. 9.605/98, a qual positivou as sanções penais e administrativas as pessoas 

físicas e jurídicas desatentas ao texto constitucional e aos preceitos normativos desta referida 

norma chamada de Lei dos Crimes Ambientais. 

A Lei dos Crimes Ambientais, trata-se de um instrumento normativo de natureza 

híbrida, visto que contemplou também, infrações administrativas e com aspectos da cooperação 

internacional de preservação ambiental. 

A lei que trata dos crimes ambientais, recebe críticas, sobretudo acerca da redação 

legislativa pouco clara e a falta de razoabilidade em definir a aplicação das penas (GOMES, 

2011, p. 17). Ainda assim, a Lei dos Crimes Ambientais brasileira é tida mundialmente como 

um diploma pioneiro e avançadíssimo, demonstrando preocupação com o meio ambiente, 
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trazendo em seu corpo mecanismos coercitivos a aqueles que insistem em desobedecê-la. A 

mesma reuniu tanto a reponsabilidade penal como, também, a administrativa. 

A reponsabilidade administrativa, trazida pela Lei n. 9.605/1998, representa as 

penalidades administrativas aplicadas pelos entes da federação (União, Estados, Municípios e 

o Distrito Federal), dentro dos limites de competência estabelecidos pela lei, as pessoas físicas 

ou jurídicas que tenham praticados danos ambientais considerados como infrações 

administrativas. Representa o exercício do poder de polícia exercido pelo Estado (FIORILLO, 

2017, p. 104-105); (VITTA, 2008, p. 140-143). 

Já a responsabilidade penal ambiental é aquela que resulta da prática por uma pessoa 

física ou jurídica de uma conduta considerada como sendo uma infração penal, por uma razão 

de política criminal, ou seja, levando em consideração a repercussão social de certas condutas 

praticadas, o legislador, entende por uma necessidade de uma intervenção mais severa por parte 

do Estado, considerando dessa forma, tais condutas, na categoria de crime ambiental   

(FIORILLO, 2017, p.104-105).  

O legislador brasileiro ao reconhecer a notória relevância do meio ambiente para os 

seres vivos, em especial para nós humanos, tornou-o um bem jurídico, bem este, que deve ser 

protegido, devendo o ordenamento jurídico pátrio utilizar-se, ainda que em última 

possibilidade, do instituto da pena.  

Ressalta-se, que os resultados desta pesquisa a seguir abordados, encontram-se 

voltados apenas para a análise da responsabilidade penal das pessoas físicas e jurídicas que 

praticaram crimes ambientais no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017. 

Neste sentido, não será feita nenhuma análise acerca da responsabilidade administrativa e civil, 

visto que, tal abordagem seria de uma complexidade tal, que exigiria um tempo de pesquisa 

longo, que uma Dissertação de Mestrado não comportaria.  

 

6.2 A apresentação dos processos segundo a Justiça onde tramitam 

 

Dos 91 processos penais ambientais, distribuídos no período de 2013 a 2017, em razão 

de crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, 

88 deles, o equivalente a 96,7%, foram encontrados tramitando na Justiça Estadual e 03 no 

âmbito da Justiça Federal, representado nesse contexto apenas 3,3% dos processos consultados 

(gráfico 06). 
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Gráfico 06 – Distribuição dos processos penais ambientais relacionados a crimes contra o meio 

ambiente praticados no município de Mossoró/RN (2013 a 2017). 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
 

 

A razão da notória predominância do número de processos penais ambientais 

encontrados na Justiça Estadual do Rio Grande do Norte – TJRN, como já acima enfatizado 

neste capítulo, decorre do fato de que no Brasil a competência para o julgamento de crimes 

contra o meio ambiente em regra é da Justiça Estadual e apenas residualmente em casos em que 

crime ambiental é praticado  em face de bens e serviços ou interesse da União, ou de suas 

entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos da constituição Federal de 1988. 

Cabe à Justiça Federal apenas fazer o julgamento de crimes ambientais em casos 

excepcionais, quando por exemplo, o crime contra o meio ambiente é praticado em detrimento 

de bens e serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, ou seja, quando ocorre uma lesão direta e imediata a bens, serviços ou interesses da 

União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, IV 

da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Por exemplo, se o crime ocorrer em alguma 

área que seja da propriedade da União, como: Universidades Federais, faixa de fronteira, mar 

territorial, alguma Unidade de Conservação Federal, terrenos de marinha ou em face de animais 

ameaçados de extinção, nestes casos a competência para julgamento é da Justiça Federal.  

 

6.3 A apresentação dos processos por ano 

 

Diante do universo dos 91 processos penais ambientais, que foram consultados 

fisicamente, na Justiça Estadual - TJRN e Federal do Rio Grande do Norte – JFRN, relacionados 

96,70%

3,30%

DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSO CONSULTADOS ENTRE A JUSTIÇA 
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a crimes contra o meio ambiente que foram praticados no município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017, foi possível perceber uma oscilação nos números de processos em cada 

ano desse período (Gráfico 07). 

 

Gráfico 07 – Distribuição dos 91 processos penais ambientais relacionados a crimes contra o 

meio ambiente praticados no município de Mossoró/RN, no período de 2013 a 2017, por ano. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
 

Os dados do gráfico 07 demonstram que dos 91 processos penais ambientais 

consultado, que interessam a esta pesquisa os maiores números deles foram distribuídos entre 

os anos de 2015 a 2017. Foram 29 processos no ano de 2015, 23 no ano de 2016 e 24 no ano 

de 2017.  Já nos anos de 2013 e 2014, foram encontrados um número de processos menor. 

Foram 04 processos em 2013 e 12 no ano de 2014.  

A justificativa para esta realidade encontra-se no fato de que os processos de 2013 e 

2014, são processos que tramitam no judiciário a mais tempo, cuja maioria deles que foram 

distribuídos nesse período, já foram julgados e arquivados definitivamente pelo judiciário. 

Observando-se os dados da tabela 01, percebe-se esta realidade, pois conforme a mesma, no 

ano de 2013 foram identificados 47 processos arquivados definitivamente e, em 2014, 48.  

 Já os processos mais recentes, de 2015, 2016 e 2017, ainda não tiveram tempo 

suficiente para serem julgados definitivamente pelo Poder Judiciário, por isso, foram 

encontrados em maior quantidade ainda em tramitação. Uma demonstração desta realidade 

pode ser feita comparando-se os dados do gráfico 07 com os dados da tabela 01, onde é possível 

se perceber, que no ano de 2017, por exemplo, foram identificados e consultados 24 processos 
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penais ambientais ainda em tramitação no judiciário e, apenas 14 processos arquivados 

definitivamente.  

 

6.4 A apresentação dos 91 processos consultados, levando em consideração os anos da 

distribuição dos mesmos no Poder Judiciário e os anos em que os crimes ambientais foram 

praticados 

 

A partir da análise dos processos consultados, que interessam a pesquisa, foi possível 

observar que não houve uma perfeita coincidência da data da distribuição destes processos no 

Poder Judiciário com o período em que as infrações penais ambientais apuradas nestes 

processos foram praticadas. 

No ano de 2013, dos 91 processos consultados, relativos a crimes ambientais 

cometidos no município de Mossoró, entre os anos de 2013 a 2017, foram encontrados 

distribuídos 04 processos penais ambientais no judiciário, mas do universo dos processos 

consultados foram identificados 8 processos que apuravam crimes ambientais praticados no ano 

de 2013. Este fato justifica-se pelo motivo de que 01 dos processos distribuídos em 2014 apura 

um delito praticado em 2013 e 03 dos processos de 2017 apuram crimes ambientais que 

ocorreram, também, em 2013. 

Já no ano de 2014, foram distribuídos 12 processos penais ambientais, dos quais 11 

apuram crimes ambientais praticados neste ano e, um deles apura um delito praticado no ano 

de 2013.  

No ano de 2015 chegaram 28 processos no judiciário. Entretanto, foi possível 

identificar 37 processos que apuram crimes cometidos contra o meio ambiente que foram 

praticados neste ano. A justificativa para este fato, decorre da circunstância de que 05 processos 

que chegaram ao judiciário no ano de 2016, apuram crimes ambientais praticados em 2015 e 

04 novos processos do ano de 2017, também, apuram delitos praticado em 2015. Na justiça em 

2016, foram 23 ações, mas identificou-se 29 processos acerca de crimes contra o meio ambiente 

que foram praticados neste ano, já que 06 processos no ano de 2017, apuram crimes ambientais 

praticados em 2016. 

Por fim, no ano de 2017, foram 24 processos, entretanto identificou-se apenas 11 

processos que apuram infrações penais ambientais praticadas neste ano, em razão do fato de 

que 03 dos processos de 2017 apuram crimes ambientais praticados em 2013; 04 investigam 

crimes ambientais cometidos em 2015 e 06 deles apuram delitos praticados em 2016.  
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O gráfico a seguir (gráfico 08), elaborado a partir dos dados colhidos na pesquisa 

documental, mostra brevemente todo esse contexto de discrepância entre a quantidade de 

processos penais ambientais distribuídos entre os anos de 2013 a 2017 e, a quantidade de 

processos, que apuram crimes ambientais cometidos em cada ano deste lapso temporal. 

 

Gráfico 08 – Relação entre a quantidade de processos penais ambientais distribuídos entre os 

anos de 2013 a 2017 e, a quantidade de processos, que apuram crimes ambientais cometidos 

em cada ano deste lapso temporal. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
 

Pela análise do gráfico 08, observa-se nitidamente, que a maior discrepância dos 91 

processos consultados ocorreu no ano de 2017, pois neste ano apesar de terem sidos distribuídos 

no Poder Judiciário 24 processos, todavia somente 11 deles apuram crimes ambientais 

praticados no ano de 2017. Isto aconteceu, como já explicado acima, em virtude do fato de que 

03 dos processos que chegaram ao Judiciário em 2017, apuram infrações penais ambientais que 

foram cometidas em 2013; 04 praticadas em 2015 e 06 delas no ano de 2016.  

A discrepância entre a quantidade de processos penais ambientais distribuídos entre os 

anos de 2013 a 2017 e, a quantidade de processos, que apuram crimes ambientais cometidos 

em cada ano deste lapso temporal é algo considerado natural no Poder Judiciário, pois é comum 

um crime ser cometido em um ano e o processo para apuração desse delito somente chegar no 

judiciário em um ano posterior.   

Tal fato, se deve por razões diversas, como por exemplo: a autoridade policial ou 

administrativa somente tomar conhecimento da pratica do crime, tempos depois; a autoridade 

policial demorar para colher as informações necessárias para concluir o Inquérito Policial, que 

tem a função de elucidar a autoria, a materialidade do crime e as circunstâncias em que a 
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infração penal aconteceu, para subsidiar a formação da convicção do órgão acusatório, que em 

se tratando de crimes ambientais, é o Ministério Público ou até mesmo, por exemplo, como de 

fato observou-se em dois casos na pesquisa documental, a apuração do crime se iniciar na 

Justiça Federal e, depois o Magistrado Federal concluir que a competência para o julgamento 

de tal delito não era da Justiça Federal, mas sim, da Estadual, declinando assim a competência 

para Justiça Estadual.  

Dessa forma, esses fatores, acabam por levar o atraso da chegada da informação da 

ocorrência de um crime ambiental até o Poder judiciário, fazendo com que a informação de um 

delito que ocorreu em um determinado ano, somente chegue ao conhecimento do Judiciário em 

um ano posterior. 

 

6.5 A apresentação dos autuados: pessoas físicas versus pessoas jurídicas 

 

Do universo dos 91 processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual -

TJRN e Federal do Rio Grande do Norte – JFRN, que interessam especificadamente ao objeto 

desta pesquisa, foram identificados 117 autuados pela prática de crimes contra o meio ambiente. 

É preciso enfatizar, que o número de autuados é maior do que o número de processos em razão 

do fato de que em alguns dos processos consultados haviam mais de um autuado. Dos 117 

autuados nestes processos, 107 foram pessoas físicas, o que representou aproximadamente 

91,45% desse total e apenas 10 pessoas jurídicas, representando aproximadamente 8,55% dos 

autuados (gráfico 09). 

 

Gráfico 09 – Distribuição dos 117 autuados nos 91 processos penais ambientais relacionados 

a crimes contra o meio ambiente praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 

2013 a 2017, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
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Diante dos dados do gráfico 09, observa-se que quem mais praticou crimes ambientais 

no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 e 2017, foram as pessoas físicas, visto que 

representaram 91,45% dos autuado, enquanto que as pessoas jurídicas (empresas) 

representaram apenas aproximadamente 8,55% dos autuados. 

O número pequeno de pessoas jurídicas autuadas, 10 no total, justifica-se de acordo 

com o Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria da Comarca de Mossoró/RN, com 

atribuições na defesa do meio ambiente, em razão do fato de que as empresas somente são 

autuadas para configurarem como rés do processo ou ação quando estão corretamente 

constituídas como pessoas jurídicas do ponto de vista legal, ou seja, quando possuem Contrato 

Social registrado na Junta Comercial ou no Cartório, dependendo do tipo de empresa, e com o 

devido registro no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica – CNPJ. 

Diante desse contexto, segundo o Promotor de Justiça, empresas irregulares, que não 

existem do ponto de vista formal, ou seja, que não possuem o devido registro no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, quando cometem um crime ambiental não são autuadas 

pelo judiciário, mas sim seus proprietários ou funcionários, que são pessoas físicas. 

No caso específico do município de Mossoró/RN, foi possível constatar na pesquisa 

documental, feita nos 91 processos consultados, que alguns “estabelecimentos comerciais” que 

não são constituídos legalmente como pessoas jurídicas, já que sequer possuem registro no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, como, por exemplo, bares e lanchonetes, que 

cometeram crimes contra o meio ambiente no município não foram autuadas como autores da 

infração penal ambiental na condição de pessoas jurídicas, mas sim seus proprietários, que são 

pessoa físicas. 

Quando uma pessoa jurídica pratica um crime ambiental simultaneamente com a 

pessoa física, que atua em seu nome ou em seu benefício e ocorre a utilização abusiva da pessoa 

jurídica no sentido da mesma ser utilizada com objetivos fraudulentos, diferentes daqueles para 

os quais foi criada, o Judiciário pode desconsiderá-la, ou seja, ignorar a personalidade jurídica, 

para com isso chamar à responsabilidade seus sócios e administradores (FIORILLO; CONTE, 

2017, p. 43). 

 

6.6 Perfil social das pessoas físicas autuadas nos processos 91 processos consultados 

 

Com base nos dados colhidos nos 91 processos consultados, ainda em tramitação no 

Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes praticados no município de 

Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, foi possível identificar algumas características 
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sociais das 107 pessoas físicas autuadas nestes processos, como por exemplo: sexo, estado civil, 

faixa etária de idade, profissão e nível de escolaridade (quadro 01 do apêndice E). 

Com relação ao sexo das 107 pessoas físicas autuadas, 11 são mulheres e 96 são 

homens. As 11 mulheres representam 10,28% das pessoas físicas autuadas e o os 96 homens 

89,71% (gráfico 10).  

 

Gráfico 10 – Percentual das 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos consultados, em 

tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes praticados no 

município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, levando em consideração o sexo. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 

 

 

A predominância de homens autuados, conforme demonstra o gráfico 10, parece 

demonstrar que o sexo masculino no município de Mossoró, é mais propenso a pratica de crimes 

contra o meio ambiente do que o sexo feminino. O número de homens autuados nos 91 

processos penais ambientais que interessam a esta pesquisa, foi quase 9 vezes maior do que o 

número de mulheres. A predominância de homens, deve-se dar em razão do fato deles serem 

no município de Mossoró/RN, em maioria, os proprietários dos bens móveis e imóveis.  

Quanto ao Estado Civil, das 107 pessoas físicas autuadas, 49 são solteiras; 37 casadas; 

13 vivem em união estável; 04 são divorciadas e 04 sem dados disponíveis nos processos.  As 

49 pessoas solteiras, representam 45,79% das pessoas físicas autuadas; as casadas 34,58%; as 

conviventes em união estável 12,15%; as divorciadas 3,74% e as com dados indisponíveis 

3,74% (gráfico 11).   

Pelos dados acima, percebe-se que houve uma predominância no tocante ao estado 

civil das pessoas físicas das pessoas solteiras. Quase metade (45,79%) delas, são solteiras 

(gráfico 11). Entretanto, quando se soma o número de pessoas físicas casadas com as que vivem 

em união estável, obtém-se um total de 50 pessoas, total este que supera o número de solteiros. 
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Gráfico 11 - Percentual das 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos consultados, em 

tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes praticados no 

município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, levando em consideração o estado 

civil. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo auto (2018). 
 

No tocante a faixa etária de idade das 107 pessoas físicas autuadas, foram estabelecidas 

06 faixas etárias de idade diferentes, com intervalos de 12 anos de diferença entre cada uma 

delas. As faixas etárias de idade foram: 18 a 30 anos; 31 a 43 anos; 44 a 56 anos; 57 a 69 anos 

e de 70 anos ou   mais. Na faixa etária dos 18 aos 30 anos, foram encontradas 40 pessoas físicas; 

na de 31 a 43 anos 33 pessoas; na de 44 a 56 anos 20 pessoas; na de 57 a 69 anos 8 pessoas; na 

de 70 anos acima 2 pessoas e sem dados presentes nos processos 4 pessoas.  

Dessa forma, 37,38% das 107 pessoas físicas autuadas, nos processos consultados, se 

encontram na faixa etária de idade dos 18 aos 30 anos; 30,84% na faixa etária dos 31 aos 43 

anos; 18,69% na faixa etária dos 44 a 56 anos; 7,48% na faixa etária dos 57 aos 69 anos; 1,87% 

na faixa etária de 70 anos ou mais e 3,74% das pessoas físicas não foi possível fazer a 

identificação da faixa etária de idade em que se encontram, pois não foi feita referência a idade 

das mesmas nos processos consultados (gráfico12). 

Pela análise do gráfico 12, observa-se que a maioria das pessoas físicas que cometeram 

crimes ambientais, com base nos 91 processos consultados, no município de Mossoró/RN, entre 

os anos de 2013 a 2017, foram as pessoas jovens com idade entre 18 e 30 anos. Esse grupo 

etário representou 37,38% do total de pessoas físicas autuadas. Em segundo lugar veio o grupo 

etário, entre 31 e 43 anos, com 30,84% das pessoas físicas autuadas. Esses dois grupos 

conjuntamente representam 68,18% das 107 pessoas físicas que foram autuadas nos 91 

processos consultados. 
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Gráfico 12 – Percentual das 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos consultados, em 

tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes praticados no 

município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, levando em consideração a faixa 

etária de idade. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
 

 

Com relação ao nível de instrução das 107 pessoas físicas autuadas, foi possível 

identificar que 16 pessoas possuem Ensino Fundamental incompleto; 06 possuem Ensino 

Fundamental completo; 10 Ensino Médio completo; uma única com Ensino Superior 

incompleto; 08 com Ensino Superior completo; 04 são analfabetas e 62 pessoas, apesar de não 

ter sido possível identificar o nível de instrução preciso das mesmas nos processos, foi possível 

chegar à conclusão de que elas sabem ler e escrever, pelo fato da profissão que assumem na 

sociedade, por terem assinado legivelmente o depoimento na Delegacia de Polícia perante a 

autoridade policial, ou o próprio Inquérito Policial ou o Termo Circunstancial de Ocorrência 

fazerem menção ao fato de que sabem ler e escrever.  

As 16 pessoas com Ensino Fundamental incompleto, representam 14,95% das pessoas 

físicas autuada; as 06 com Ensino Fundamental completo 5,61%; as 10 com Ensino Médio 

completo 9,34%; a única com Ensino Superior incompleto 0,93%; as 08 com Ensino Superior 

completo 7,48%; as 04 analfabetas 3,74% e por fim as pessoas físicas que não se identificou o 

nível de instrução, mas foi possível detectar que sabem ler e escrever, representam 57,94% 

(gráfico 13). 

Os dados relacionados ao nível de escolaridade das pessoas físicas autuadas, revelam 

notoriamente que a maioria absoluta delas, o que representa o total de 96,16%, são 

alfabetizadas, ou seja, são pessoas, que sabem ler e escrever. Do total das 107 pessoas físicas 

autuadas, apenas 3,74% delas sãos analfabetas.  
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As pessoas autuadas com Nível Superior, que em tese deveriam ter uma maior 

consciência ambiental em razão do nível educacional que possuem, representam 7,48% do total 

de autuados. 

 

Gráfico 13 – Percentual das 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos consultados, em 

tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes praticados no 

município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, levando em consideração o nível de 

instrução. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Produzido pelo autor (2018). 
 

 

As pessoas físicas com Ensino Médio e Ensino Superior incompleto ou completo, 

representam juntas, 17,75% das pessoas autuadas. Este fato demonstra cabalmente, que os 

crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, no período pesquisado, não foram 

cometidos apenas por pessoas de baixa escolaridade. As pessoas com baixo grau de 

escolaridade como, por exemplo, as analfabetas e com Ensino Fundamental incompleto 

representam apenas 18,24% do universo pesquisado. 

Com relação à profissão das pessoas físicas autuadas, foi possível identificar nos dados 

dos processos, 35 profissões diferentes exercidas por elas (tabela 05). Somente duas pessoas 

físicas ficaram sem essa identificação, em razão dessa informação não se encontrar disponível 

nos processos consultados.  

Pela análise da tabela 05 a seguir, observa-se que as 05 profissões com o maior número 

de pessoas físicas autuadas foram; a de Empresário (a), com 14 pessoas autuadas; a de 

Motorista, com 12 autuados; a de Comerciante, com 11 autuados; a de Agricultor, com 10 

autuados e a de Servente de Pedreiro, com 06 autuados.  

Outro aspecto, que merece ser mencionado, é que das pessoas físicas autuadas, apenas 

04 delas estavam desempregadas quando praticaram a infração ambiental.  
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Tabela 05 – Profissões exercidas pelas 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos 

consultados, em tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes 

praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017. 
Nº PROFISSÕES QUANTIDADE 

DE PESSOAS 

PERCENTUAL DE 

PESSOAS 

01 Agricultor(a) 10 9,35% 

02 Aposentado 1 0,93% 

03 Administrador (a) 3 2,80% 

04 Auxiliar de Serviços Gerais 4 3,74% 

05 Autônomo 2 1,87% 

06 Balconista 1 0,93% 

07 Borracheiro 2 1,87% 

08 Comerciante 11 10,28% 

09 Cozinheiro 1 0,93% 

10 Carroceiro 1 0,93% 

11 Corretor de Imóveis 1 0,93% 

12 Do lar (Donas de casa) 5 4,67% 

13 Desempregado (a) 4 3,74% 

14 Economista 1 0,93% 

15 Eletricista 1 0,93% 

16 Empresário (a) 14 13,08% 

17 Gesseiro 2 1,87% 

18 Garçom 2 1,87% 

19 Jardineiro 1 0,93% 

20 Maqueiro 1 0,93% 

21 Motorista 12 11,21% 

22 Montador de Som 1 0,93% 

23 Montador Industrial 1 0,93% 

34 Marceneiro 1 0,93% 

25 Mecânico 4 3,74% 

25 Músico 2 1,87% 

27 Odontólogo 1 0,93% 

28 Padeiro 2 1,87% 

29 Professor 1 0,93% 

30 Pedreiro 1 0,93% 

31 Pescador 1 0,93% 

32 Radialista 1 0,93% 

33 Repositor 1 0,93% 

34 Servente de Pedreiro 6 5,61% 

35 Vendedor 2 1,87% 

36 Sem dados disponíveis nos processos consultados 2 1,87% 

 TOTAL GERAL 107  

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018).  

 

 

As 35 profissões exercidas pelas pessoas físicas autuadas nos processos consultados 

são variadas, desde aquelas que não exigem alto nível de escolarização como por exemplo a de 

Servente de |Pedreiro, até aquelas, que exigem Nível Superior como a de Odontólogo.  

A seguir será mostrado as 09 profissões com maior número de pessoas autuadas 

(gráfico14), com base nos dados da pesquisa documental. 
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Gráfico 14 – As 09 profissões com maior número de pessoas físicas autuadas nos 91 processos 

consultados, em tramitação no Poder Judiciário, relacionados a crimes contra o meio ambientes 

praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018).  

 

 

Como já salientado acima, a profissão com o maior número de autuados, foi a de 

empresário, o que totaliza 14 pessoas autuadas, que exercem esta profissão. Esta quantidade, 

inclusive, é maior do que o número de pessoas Jurídicas que foram autuadas nos 91 processos 

consultados, que foram apenas 10.  

Este fato é possível em virtude de alguns empresários terem praticados crimes 

ambientais desvinculados das empresas que são proprietários. Por este motivo, quem figura no 

polo passivo do processo é a pessoa física que cometeu o crime ambiental e não a pessoa jurídica 

sem nenhuma relação com o delito.  

Necessário se faz esclarecer que a pessoa jurídica somente pode se ré no processo 

quando ocorre a imputação simultânea do ente moral (empresa) e da pessoa física que atua em 

seu nome ou em seu benefício (FIORILLO; CONTE, 2017, p. 35). 

Um total de 11 pessoas se declararam ser comerciantes, ocupação esta que, também, 

pode se enquadrar na categoria profissional de empresário, já que os comércios, devidamente 

registrados no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ, do ponto de vista legal, são 

considerados empresas. Entretanto, foi rigidamente respeitado neste trabalho a classificação das 

profissões de acordo com que foi declarado pelas pessoas físicas a autoridade policial ou 

judicial. 
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6.7 Análise dos 91 processos penais ambientais segundo os artigos infringidos das Leis 

9.605/98 e 6.766/79 

 

Para se abordar a análise dos processos consultados com os tipos de crimes ambientais 

praticados no município de Mossoró/RN, no período delimitado pela pesquisa, necessário se 

faz definir os processos, levando em consideração os artigos de autuações das infrações penais 

ambientais referentes às Leis n. 9.605/98 e 6.766/79, visto que, será por meio do entendimento 

desses artigos que se tornará possível identificar e compreender as características relacionadas 

a degradação, os impactos ocasionados, bem como, também, as consequências geradas por estes 

delitos sobre os recursos naturais, a sociedade e a própria qualidade de vida dos cidadãos.  

A pesquisa documental, realizada nas Secretarias das Varas Criminais e dos juizados 

Especiais da Justiça Estadual – TJRN e Federal do Rio Grande do Norte - JFRN, permitiu se 

chegar ao resultado, com base nos dados dos 91 processos penais ambientais consultados, 

relacionados a crimes ambientais cometidos no município de Mossoró/RN, entre os anos de 

2013 a 2017, que foram  cometidos 97 crimes contra o meio ambiente neste município, no 

período estudado, já que em 06 desses processos, apura-se a prática de mais de um delito 

ambiental. 

Os crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 2013 a 2017, 

com base nos dados processais colhidos na pesquisa documental no Poder Judiciário Estadual 

e Federal são variados. Pela pesquisa identificou-se nesse contexto, 13 artigos de leis 

infringidos, que provocaram direto ou indiretamente danos ao meio ambiente, ou seja, foi 

possível detectar a prática pela sociedade mossoroense de 13 crimes ambientais diferentes, que 

totalizaram 97 infrações penais contra o meio ambiente, visto que a maioria desses 13 crimes 

ambientais foram praticados mais de uma vez.  

Os 13 crimes ambientais diferenciados que foram praticados são: causar poluição de 

qualquer natureza; ter em cativeiro ou transportar animal silvestre sem permissão, licença ou 

autorização; praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal; construir, instalar ou 

fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença; armazenamento ou 

transportar  substâncias tóxica nocivas ao meio ambiente ilegalmente; transportar madeira 

irregularmente; utilizar motosserra em floresta e nas demais formas de vegetação sem licença 

ou registro; efetuar loteamento clandestino para fins urbanos sem autorização; cortar árvores 

em floresta considerada de preservação permanente sem permissão; extrair recursos minerais 

do tipo areia sem licença; destruir ou danificar vegetação nativa; transportar espécime 
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proveniente de pesca proibida; dificultar a ação fiscalizadora poder público no trato das 

questões ambientais (gráfico 15). 

 

Gráfico 15 – Crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 

2013 a 2017, com base nos 91 processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018).  
 

Como se pode nitidamente observar no gráfico 15, o crime de causar poluição de 

qualquer natureza, foi o com o maior número de ocorrência no município de Mossoró/RN no 

período estudado. Foram praticados 34 crimes de poluição, o que representa 35,05% de todas 

as infrações ambientais cometidas. Esta infração penal ambiental se encontra prevista no artigo 

54, da Lei n. 9.605/98. 
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Art. 46 da Lei n. 9605/98 - Transportar madeira irregulamente

Art. 51 da Lei n. 9.605/98 - Utilizar motosserra em floresta e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro

Art. 50 da Lei n. 6.766/79 - Efetuar lotemaneto clandestino para fins urbanos sem autorização

Art. 39 da Lei n. 9.605/98 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente sem permissão

Art. 55 da Lei n. 9.605/98 - Extrair recusos minerais do tipo areia sem licença

Art. 50 da Lei n. 9.605/98 - Destruir ou danificar floresta nativa

Art. 34 da Lei n. 9.605/98 - Transportar espécime proveniente de pesca proibida

Art. 69 da Lei n. 9.605/98 - Dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais
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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: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

[...] (BRASIL, 1998). 

 

 

Diferentemente desta pesquisa, que constatou a predominância do crime de poluição 

no município de Mossoró, estudo realizado por Lima (2017, 88-89) acerca dos crimes 

ambientais praticados no município de Serra no Estado Espirito Santos, entre o período de 2005 

a 2015, contatou a predominância neste município do crime de pesca proibida, realizada no 

período de defeso (artigo 34 da Lei n. 9.605/98), com 51 casos identificados de um total de 166 

Ações Penais que serviu de base para o estudo. Foi identificado apenas um caso deste delito de 

pesca proibida no município de Mossoró com base na pesquisa documenta realizada. 

Este fato demonstra como o tipo de ocorrência de crimes ambientais varia no espaço 

geográfico em razão de fatores diversos, seja de ordem natural, econômica ou culturais. No 

caso do município de Serra/ES, a predominância deste delito pode se justificar pela presença 

neste munícipio de lagoas, rios e do Oceano Atlântico, que banha a parte leste do município, 

lugares estes onde a pesca é uma atividade econômica praticada com constância. Já no caso de 

Mossoró a pouca quantidade desse tipo de crime ambiental deve-se dar em virtude da pouca 

quantidade de reservatórios de águas superficiais, o município não ser banhado pelo mar e o rio 

Apodi-Mossoró, que corta município ser pouco utilizado para pesca. 

A partir dos tipos de poluição: sonora, do solo, atmosférica, hídrica e visual, foi 

possível constatar que dos 34 Crimes de Poluição, 28 foram de Poluição Sonora; 03 de Poluição 

do Solo; 02 de Poluição Atmosférica e 01 de Poluição Hídrica. 

Observa-se que houve uma predominância significativa nos 34 casos de Crime de 

Poluição, da poluição do tipo sonora. Este tipo de poluição nos 28 casos detectados foi 
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provocada em 23 deles por som automotivo e em 05 por som de estabelecimento comercial. 

Nesse contexto, se faz necessário fazer uma breve definição do que venha ser a poluição sonora 

e quais seus efeitos maléficos para o meio ambiente, em particular para o ser humano. 

A poluição sonora, que pode ser compreendida como sendo aquela que é provocada 

por ruídos produzidos em excesso, possui, natureza jurídica de agente poluente, tendo como 

agente causador o ruído. De acordo com Fiorillo (2017, p. 304) “ruído possui natureza jurídica 

de agente poluente. Difere, evidentemente, em alguns pontos de outros agentes poluentes, como 

os da água, do ar, do solo, especialmente no que diz respeito ao objeto da contaminação”. 

Levando em consideração que a poluição sonora possui como agente causador, o ruído, é 

pertinente neste momento conceituá-lo, bem como diferenciá-lo de som.  A respeito do tema 

Fiorillo (2017, p. 304) afirma: 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que o som é qualquer variação de pressão (no 

ar, na água ...) que o ouvido humano possa captar, enquanto ruído é o som ou 

o conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis, perturbadores. O critério de 

distinção é o agente perturbador, que pode ser variável, envolvendo o fator 

psicológico de tolerância de cada indivíduo. 

 

  

Dessa forma, observa-se que do ponto de vista físico não existe qualquer diferença 

entre o som e o ruído. O som configura-se como uma percepção sensorial, se caracterizando 

como um fenômeno físico que consiste de uma rápida variação de uma onda de pressão num 

meio. Já a percepção do som ocorre por meio da sensação auditiva, detectada através de nosso 

sistema auditivo.  E o ruído, neste contexto, é visto como sendo um som indesejado, 

desagradável e perturbador, configurando-se de uma forma geral, como sendo qualquer som 

desagradável à nossa audição. Dessa forma, a percepção do ruído é algo subjetivo, ou seja, a 

diferença entre ruído e som é, portanto, meramente pessoal (FERNANDES, 2014, p. 22).  

Conforme o inciso II do artigo 6º, da Lei n. 6.938/81, os problemas relacionados aos 

níveis excessivos de ruídos estão incluídos entre aqueles que são sujeitos ao controle da 

poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio 

ambiente equilibrado e necessário à sadia qualidade de vida, é atribuído ao CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) (BRASIL, 1981). Este órgão, através da emissão de 

resoluções, no uso de suas atribuições legais, tem desempenhado um importante papel na 

proteção da qualidade de vida e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.   

Com relação ao aspecto do meio ambiente que é afetado, destacam-se o meio ambiente 

urbano, rural, industrial, do trabalho e doméstico. Todavia, é no meio ambiente urbano onde se 
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encontra a maioria das fontes poluidoras, ou seja, a poluição sonora configura-se com sendo 

um fenômeno predominantemente urbano, muito embora, também, possa ser objeto de 

preocupação no ambiente rural. 

Tecidas as considerações acima, cabe neste momento, também, enfatizar sobre os 

efeitos maléficos da poluição sonora para a saúde humana, já que a criatividade, a aprendizagem 

e a competitividade de qualquer indivíduo se tornam notoriamente comprometidas quando sua 

audição fica exposta a altos níveis de ruído. Machado (2017, p. 821-822), recorrendo aos 

estudos publicados pela Organização Mundial de Saúde, elenca os seguintes efeitos maléficos 

produzidos pelo ruído para saúde humana: “perda da audição; interferência com a comunicação; 

dor; interferência no sono; efeitos clínicos sobre a saúde; efeitos sobre a execução de tarefas; 

incômodo; efeitos não específicos”.  

Nesta mesma linha de pensamento, enfatizando sobre a relação entre ruído e saúde, 

Fiorillo (2017, p. 305), aborda o seguinte: 

 

De fato, os efeitos dos ruídos não são diminutos. Informam os especialistas da 

área que ficar surdo é só uma das consequências. Diz-se que o resultado mais 

traiçoeiro ocorre em níveis moderados de ruído, porque lentamente vão 

causando estresse, distúrbios físicos, mentais e psicológicos, insônia e 

problemas auditivos. Além disso, sintomas secundários aparecem: aumento 

da pressão arterial, paralisação do estômago e intestino, má irrigação da pele 

e até mesmo impotência sexual. 

 

Dessa forma, percebe-se, que a poluição sonora representa para o homem bem mais 

que um simples incomodo, consistindo em um agente maléfico que produz danos graves a 

saúde. Segundo Fiorillo (2017, p. 305) a poluição sonora e o estresse auditivo são apontados 

como a terceira causa de maior incidência de doenças do trabalho. O ruído, incontestavelmente, 

tem natureza jurídica de agente poluente tendo natureza peculiar de afetar diretamente o 

homem, de modo que muitas vezes cessa a produção, extingue-se a fonte de poluição, todavia, 

os efeitos nefastos à saúde não param com o cessar do ruído. 

Nos 28 casos do crime de poluição detectados na pesquisa, provocados pela ação de 

ruídos oriundos de som automotivo e estabelecimentos comerciais, foi considerado como nível 

de critério de avaliação – NCA para ambientes externos, em decibéis (dB) para configuração 

técnica do delito adotado pelo 3º Pelotão da CIPAM, com sede no Município de Mossoró/RN, 

que atuou em todos os casos e pelo Poder Judiciário, o determinado pela Lei Estadual n. 

6.621/94, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e condicionantes do meio ambiente 

no Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. 
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O artigo 6º, da Lei. Estadual n. 6.621/94, estabelece como nível de critério de avaliação 

– NCA para ambientes externos, em decibéis – dB (A), para configuração técnica do delito de 

Poluição, provocada por ruídos os seguintes parâmetros: 55 dB (A) no período diurno e 45 dB 

(A) no período noturno, em áreas residenciais; 65 dB (A) no período diurno e 55 dB (A) no 

período noturno, em áreas diversificadas e 70 dB (A) no período diurno e 60 dB (A) no período 

noturno em áreas industriais.  

 

Art. 6º - Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de 

ruídos: 

I- O nível de som proveniente de fonte poluidora medido dentro dos limites 

reais da propriedade não poderá exceder dos 10 dBA o nível de ruído de fundo 

existente no local. 

II- Independentemente do ruído de fundo, o nível de som proveniente da fonte 

poluidora, medida dentro dos limites reais da propriedade, não poderá exceder 

aos níveis fixados na tabela que é parte integrante desta Lei. 

Parágrafo Único – Quando a propriedade, onde se dá o incômodo, for escola, 

creche, biblioteca pública, cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou 

similar, deverão ser atendidos os limites estabelecidos para a zona residencial 

(ZR), independentemente da efetiva zona de uso (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1994). 
 

 

 

A tabela mencionada na referida Lei acima, em seu artigo 6º, inciso II, é a seguinte: 

 

                                         PERÍODO DO DIA 

TIPO DE ÁREA DIURNO NOTURNO 

RESIDENCIAL 

(ZR) 

55 dBA 45 dBA 

DIVERSIFICADA 

(ZD) 

65 dBA 55 dBA 

INDUSTRIAL 70 dBA 60 dBA 

   (RIO GRANDE DO NORTE, 1994). 

 

 

Observa-se pela tabela, que no período noturno, a Lei Estadual n. 6.621/94, requer um 

ambiente mais tranquilo, ou seja, calmo, com menos ruídos em relação ao período diurno, já 

que todos os valores máximos de decibéis – dB (A), tolerados no período noturno são inferiores 

aos valores máximos do período noturno, fato este que se dar em razão de ser o período noturno 

o mais utilizado pela população para o descanso físico, o que requer um ambiente mais propício 

ao sossego humano. 



184 
 

É válido salientar que em todos os 28 casos de crime de poluição identificados na 

pesquisa, provocados pela ação de ruídos oriundos de som automotivo e estabelecimentos 

comerciais todos eles foram praticados no período noturno. 

O fato da predominância do crime de poluição, provocado pela ação de ruídos oriundos 

de som automotivo e estabelecimentos comerciais, no total 28 casos, em detrimento dos demais 

outros delitos praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 2012 e 2013, pode 

ser explicado em virtude deste tipo de crime afetar diretamente o sossego físico e psicológico 

das pessoas, especialmente no período noturno, fazendo com que as mesmas se sentindo 

prejudicadas, liguem para o 190 da Polícia Militar para denunciarem a pratica desse tipo de 

crime ambiental.     

Com relação aos 03 crimes de poluição, provocados pela poluição do solo, que consiste 

na degradação química ou biológica das características do solo, os autuados foram 02 pessoas 

Jurídicas e 05 pessoas físicas, que lançaram diretamente no solo substâncias tóxicas capazes de 

provocar a contaminação do mesmo, por meio de resíduos sólidos e líquidos, como óleo (figura 

20), lixo, fezes e urina humana. 

 

Figura 20 – Imagens de poluição do solo em 2017, por derramamento de óleo, em empresa de 

tratamento de resíduos sólidos e líquidos no município de Mossoró/RN. 

 

 
 

 

Fonte: Justiça Estadual do Rio Grande do Norte - TJRN (2018). Processo n. 0102107-73.2017.8.20.0106.  

 

Os 02 crimes de poluição provocados pela poluição atmosférica, que consiste na 

alteração e degradação do ar, comprometendo a vegetação e provocando inúmeras patologias, 
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foram praticados por pessoa físicas (FIORILLO, 2017, p. 181). Um caso foi ocasionado pela 

queima de lixo em via pública e o outro por uma padaria, que funcionava irregularmente sem 

licença ambiental, lançando gases poluentes no ar. Em ambos os casos houve o lançamento de 

resíduos sólidos e gasosos na atmosfera em desacordo com as exigências legais. 

Já a respeito do único caso de crime de poluição, ocasionado pela poluição hídrica, 

que consiste nos termos do artigo 13, §1º do Decreto Lei n. 70.030/73, como sendo qualquer 

alteração química, física ou biológica que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao 

bem-estar das populações, causar dano à flora, fauna, ou comprometer o seu uso para 

finalidades sociais e econômicas (BRASIL, 1973), foi praticado por uma pessoa física, em que 

a mesma lançou detritos de alimentos provenientes de um estabelecimento comercial não 

formal, ou seja, sem o devido registro no Cadastro Nacional das pessoas Físicas – CNPJ, do 

tipo “Galeteria” diretamente na galeria de escoamento de águas superficiais. 

O segundo crime ambiental com maior número de ocorrências, totalizando 23 casos, 

foi o previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, que consiste no delito de ter em cativeiro ou 

transportar animal silvestre ilegalmente. 

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 

desacordo com a obtida; 

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro 

ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, 

nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, 

provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente.  

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 

ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de 

aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território 

brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

[...]  

(BRASIL, 1998). 
 

 

Nos 23 casos detectados, relacionados ao crime ambiental do artigo 29 da Lei 

9.605/98, 17 deles consistem no fato dos autuados terem em cativeiro espécies silvestres do 

tipo pássaros e 06 casos de transporte de animais silvestres sem permissão, licença ou 
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autorização da autoridade competente, sendo 04 casos de transporte de pássaros, 01 de peixes 

e 01 outro de um “Tatu-galinha” (Dasypus novemcinctus). 

Por espécie da fauna silvestre, se entende de acordo com o artigo 29, §3º, da Lei n. 

9.605/98, todas aquelas que são pertencentes às espécies consideradas nativas, migratórias e 

quaisquer outras que possuam no todo ou em parte seu ciclo de vida dentro dos limites do 

território brasileiro, ou nas águas jurisdicionais brasileiras (BRASIL, 1998). 

As espécies de pássaros silvestres apreendidas pelos autuados nos processos 

relacionados ao crime ambiental de “ter em cativeiro ou transportar animal silvestre 

ilegalmente”, são variadas. A título de exemplo podem ser citadas: Arara Azul (anodorhynchus 

leari); Azulão (Cyanocompsa brissonii); Canário da Terra (Sicalis flaveola); Caboclinho 

(Sporophila bouvreuil); Corrupião (Icterus Jamaicaii); Bigode (Sporophila lineola); Golinha 

(Sporophila plumbea); Galo de Campina (Paroaria dominicana); Papa Capim (Porophila 

nigricollis); Periquito da Caatinga (Eupsittula cactorum) Sabiá (Turdus fumigatus); Trinca 

Ferro (Saltator similis); dentre outros. 

O terceiro crime ambiental com maior número de ocorrências, totalizando 11 casos, 

foi o previsto no artigo 32 da Lei n. 9.605/98, que se refere a infração penal ambiental de praticar 

atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal. 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

[...] 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal 

(BRASIL, 1998). 
 

 

O crime ambiental de “praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animal”, 

trata-se de uma infração penal contra a fauna e se configura independentemente do animal ser 

silvestre, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico. As condutas para que o crime se 

configure são: praticar atos abusivos, maus-tratos, ferir ou mutilar. De acordo com Fiorillo e 

Conte (2017, p. 133-143) praticar ato de abuso consiste em exigir esforço excessivo do animal, 

assim como, também, pelo seu uso inadequado; maus-tratos, representa a conduta de privar o 

animal de alimentos e cuidados ou tratamento com violência; ferir representa provocar fraturas, 

contusões etc. contra o animal e mutilar, significa decepar ou cortar partes do corpo do animal. 

Nos 11 casos de crimes ambientais encontrados de “praticar atos de abuso, maus-

tratos, ferir ou mutilar animal”, 09 casos foram relacionados a maus-tratos, provocados por 

deixar animais com fome e sede, agressões físicas e até mesmo a morte de animais, além de 03 
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casos de maus-tratos de aves, por meio de rinha de galo. Os animais maltratados foram: 

jumentos, cachorros, gatos e galos de briga. 

Com relação ao crime de maus-tratos de animais, do tipo ave, por meio de rinha de 

galo, trata-se de uma situação delicada no Município de Mossoró/RN, de acordo com o 

comandante do 3º Pelotão da CIPAM, sediado no município de Mossoró/RN e com o Promotor 

titular da 3ª Promotoria da Comarca de Mossoró/RN, com atribuições na defesa do meio 

ambiente, visto que, atualmente não existe um local adequado no município para o acolhimento 

dos animais que são apreendidos. De acordo com o Promotor titular da 3ª Promotoria da 

Comarca de Mossoró/RN, a legislação permite ou prevê uma série de opções para a destinação 

dos galos de brigas apreendidos pela Polícia em rinhas de galos, que para realidade do 

município de Mossoró/RN não se adequam.  

A primeira delas seria conceder o depósito das aves a Entidades Protetoras e de Apoio 

aos Animais, entretanto não existe neste município nenhuma instituição dessa natureza que 

receba aves. A segunda opção, seria que os animais ficassem depositados na própria Polícia, já 

que são instrumentos de crime, todavia a Polícia não possui profissionais com conhecimento 

técnico para o manejo dos galos, nem tampouco recursos financeiros para manter o sustento 

dos animais. A terceira opção, seria conceder o depósito dos animais aos próprios infratores, 

ou seja, a seus proprietários, o que não é uma solução viável, visto que a tendência de 

reutilização desses animais novamente em rinhas de galo seria muito grande. 

O Ministério Público Estadual, inclusive, fez uma consulta ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em Mossoró, no sentido de 

viabilizar o deposito dos galos de briga apreendidos por esta instituição, mas este órgão 

informou que não pode receber os referidos animais apreendidos pela Polícia, pois o IBAMA 

só tem a obrigação legal de receber animais silvestres e os galos de briga não se enquadram 

nesta categoria, já que são animais domésticos. 

Foi, também, buscado pelo Ministério Público um convênio junto a Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, através do Departamento do Curso de Medicina 

Veterinária, para que os animais apreendidos pela polícia em rinhas de galo fossem acolhidos 

para fins de estudos pela referida universidade. Entretanto, o projeto não foi adiante, visto que 

a UFERSA alegou, que em razão de cortes orçamentários nas universidades públicas não 

possuía condições de se responsabilizar pelo depósito e cuidados desses animais. 

Diante desse contexto, não existe à nível Municipal e Estadual no município de 

Mossoró, nenhuma instituição para acolher os galos de briga apreendidos pela polícia nas rinha 

de galo, sendo este um problema, que merece a atenção do poder público municipal e estadual. 
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Segundo o titular da 3ª Promotoria, na última grande operação realizada pelo 3º Pelotão da 

CIPAM no município, no ano de 2016, foram apreendidos 19 galos de briga, que em razão de 

não existir um local específico para abrigar esses animais os mesmos ficaram sob a guarda da 

Polícia Ambiental. Os próprios policias do 3º Pelotão passaram as suas custas manter a 

alimentação e cuidados com esses animais. 

Ainda de acordo com o titular da 3ª Promotoria com atribuições na defesa do meio 

ambiente, inclusive, se teve notícia de que no município de Natal/RN, galos de briga que 

ficaram depositados no IBAMA, foram sacrificados por funcionários deste órgão. Algo 

injustificável, visto que os referidos animais foram retirados da guarda de seus proprietários em 

razão de estarem sendo vítimas de maus-tratos e foram vítimas de um mal ainda maior, já que 

foram sacrificados. 

Neste contexto, relacionado aos maus-tratos de animais, estudo realizado por Escobar 

(2014) a respeito das proibições, tentativas de legalização, operações de combate, bem como,  

sobre questões de ordem históricas, sociais, culturais e jurídicas atinentes ao costume da rinha 

de galos no Estado da Paraíba, chegou à conclusão de que a legislação pátria sobre o tema, 

apesar de não ser muito severa, é suficiente para coibir a prática das rinhas de galo, mas, 

também, constatou que essa prática, que é antiga no Estado, já se encontra integrada à cultura 

de várias regiões da Paraíba. 

A quarta infração penal ambiental com maior número de ocorrências, totalizando 8 

casos, foi a previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98, que se refere ao crime ambiental de construir, 

instalar, ou fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou 

autorização. 

 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 

parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços 

potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente (BRASIL, 1998). 
 

 

Dos 08 crimes ambientais, referente a construir, instalar, ou fazer funcionar 

estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização da autoridade competente 

04 deles foram de construção de empreendimentos imobiliários; 01 de ampliação de um 

empreendimento potencialmente poluidor do tipo concessionária de veículos na área de 

preservação permanente do rio Apodi-Mossoró, na área urbana da cidade de Mossoró e 03 casos 
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de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidores sem licença ambiental, sendo 01 

deles uma carvoaria, 01 outro um estabelecimento de produção de concreto pré-fabricado e o 

terceiro um espaço de venda de frango assado, comumente denominado na cidade de 

“Galeteria”. 

Um dos 04 crimes ambientais de construir, instalar, ou fazer funcionar estabelecimento 

potencialmente poluidor sem licença ou autorização da autoridade competente, que se seu por 

meio da construção de empreendimentos imobiliários, inclusive, é válido enfatizar, foi 

implementado dentro dos limites da Área de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia, 

que se localiza entre os municípios de Mossoró e Baraúnas. O Parque, como já visto no capítulo 

anterior é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que possui uma área de 8.517,63 

hectares, situado em plena área do bioma Caatinga (ICMBio, 2018).  

Possui o referido parque dentro dos seus limites, 205 cavernas identificadas e 43 outras 

cavernas encontradas na sua Zona de Amortecimento, contemplando um total de 248 cavernas, 

possuindo assim, a maior concentração de cavernas de todo o Estado do Rio Grande do Norte 

(BENTO et al., 2013, p. 08). A área de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia é 

delimitada pelo Decreto presidencial sem nº, de 5 de junho de 2012 em seu artigo 2º, por meio 

de um conjunto de coordenadas geográficas, variando em largura ao longo dos limites do 

referido Parque Nacional (BRASIL, 2012b) (figura 21).  

 

Figura 21 - Mapa do Parque Nacional da Furna Feia com sua respectiva área de 

Amortecimento.

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Mapa contido no Processo nº 0107676-55.2017.20.0106, da Justiça Estadual – TJRN.  

 

Nesta Área de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia, que abrange o 

entorno do parque, ou seja, áreas circunvizinhas de floresta nativa, além de afloramento de 
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calcário, em razão da importância ecológica da mesma, de acordo com o gerente do parque, 

esta zona tem a função de minimizar e amortizar os possíveis impactos sobre a área do parque. 

Não é ela parte do parque, já que não é unidade de conservação, pois se mantem como 

propriedade particular. A Zona de Amortecimento, apenas possui regras especiais de uso para 

como isso, diminuir os possíveis impactos que determinados usos podem ocasionar em uma 

Unidade de Conservação. Neste contexto, por exemplo, a Zona de Amortecimento não pode se 

transformar em zona urbana. 

A Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia possui 25.322 hectares. 

Esta área, apesar de não fazer parte da Unidade de Conservação, possui uma quantidade 

significativa de cavernas (figura 22). Em 2013 a referida área possuía 43 cavernas catalogadas 

(BENTO et. al., 2013, p. 33-34). 

 

Figura 22 – Mapa de localização das cavernas no Parque Nacional da Furna Feia e em sua 

respectiva Área de Amortecimento. 

 

Fonte: Bento et. al. (2013, p. 37-38). 

 

Ainda de acordo com o gerente do Parque Nacional da Furna Feia, por força do Artigo 

5º do Decreto presidencial sem nº, de 5 de junho de 2012, para que se instale uma determinada 

obra com potencial poluidor na Zona de Amortecimento deste parque, se faz necessário além 

do devido licenciamento ambiental por parte da autoridade competente, previsto na Resolução 

237 do CONAMA, também, a autorização prévia por parte do Parque Nacional.  
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No caso concreto (figura 23), não foram cumpridas nenhuma das duas exigências pelo 

proprietário do empreendimento, ou seja, não havia licença ambiental emitida pela Prefeitura 

Municipal de Mossoró/RN, nem a devida autorização do Parque Nacional da Furna Feia para o 

empreendimento se instalar no local, daí a conduta praticada ter se enquadrado nitidamente em 

uma infração penal ambiental, consistente em construir, instalar, ou fazer funcionar 

estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização da autoridade competente. 

 

 

Figura 23 - Mapa de localização de empreendimento imobiliário irregular potencialmente 

poluidor instalado na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth (2018). Localização do empreendimento feita com base em dados da pesquisa 

documental realizada na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte. Elaborado por Hermínio Sabino Junior 

(2018). 
 

 

Apesar de ter sido identificado na pesquisa documental, apenas um crime ambiental 

praticado no Parque Nacional da Furna Feia, no período delimitado pela pesquisa, consistente 

em efetuar loteamento clandestino para fins urbanos sem autorização, de acordo com o gerente 

deste parque, é comum a ocorrências de outras infrações penais ambientais dentro de seus 

limites. Segundo o gerente do Parque Nacional da Furna Feia essas infrações são: a caça 

irregular, o corte seletivo de madeira sem autorização e a mineração ilegal de calcário sem a 

autorização dos órgãos ambientais. O ICMBio tem registros de autuações destes casos 

recentemente, estando alguns deles sendo apurados administrativamente neste órgão. 

O quinto crime ambiental com maior número de ocorrências, no total 04 casos, foi o 

estabelecido no artigo 56 da Lei 9.605/98, que consiste no delito de “armazenar ou transportar 

substâncias tóxica nociva ao meio ambiente”. 
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Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, 

em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 

regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

[...] (BRASIL, 1998). 

 

Nos 04 crimes ambientais de armazenamento ou transporte de substâncias tóxicas 

nocivas ao meio ambiente, houve 02 que se concretizou por meio do armazenamento e os outros 

dois, através do transporte desse tipo de substâncias. Os dois casos de armazenamento de 

substâncias tóxicas nocivas ao meio ambiente, teve como autuada uma pessoa jurídica que atua 

no município de Mossoró e tinha na época licença ambiental para receber, armazenar, tratar e 

dar destino final a rejeitos ou desejos sólidos e líquidos de outras empresas, como borra de 

margarina, rejeitos da indústria de calçados e principalmente rejeitos da indústria petrolífera.  

Entretanto, a referida pessoa Jurídica não se encontrava fazendo o depósito correto das 

substâncias armazenadas, visto que as células de depósitos (Tanques), por exemplo, onde se 

encontravam depositados os dejetos da indústria petrolífera, como água misturada com óleo, 

estavam sem a impermeabilização necessária, visto que algumas das células não estavam com 

a manta de impermeabilização exigida ou quando possuía a referida manta impermeabilizadora  

a mesma não era da especificação adequada ou quando a manta era adequada possuía furos, que 

permitia a infiltração dos matérias armazenados, contribuindo assim para a poluição do solo.  

Já os dois casos de transporte de substâncias tóxicas nocivas ao meio ambiente, teve 

como autuados 03 pessoas físicas. 02 delas transportavam em um caminhão pipa petróleo cru, 

ou seja, em seu estado bruto em desacordo com a exigências legais e uma outra, transportava 

06 galões de 20 litros de óleo diesel. 

Em sexto lugar, com maior número de ocorrências, dentre os 97 crimes ambientais 

detectados na pesquisa realizada, ficaram 03 infrações penais ambientais diferentes, cada uma 

delas com 03 casos. As infrações são: transportar madeira irregularmente; utilizar motosserra 

em floresta e nas demais formas de vegetação e efetuar loteamento clandestino para fins urbanos 

sem autorização. 

O crime de transporte de madeira irregularmente está previsto no artigo 46 da Lei n. 

9.605/98. 

 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 
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licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se 

da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem 

em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de 

origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do 

armazenamento, outorgada pela autoridade competente (BRASIL, 1998). 

 

 

Os três casos de transporte de madeira irregular identificados, foram praticados por 02 

pessoas jurídicas e uma pessoa física. Nos três casos, o crime praticado foi identificado pela 

Polícia Rodoviária Federal em operações de rotinas realizada por esta Polícia no Posto 

Rodoviário Federal na BR 3014 – KM 48, com o auxílio do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Em todos os três casos apesar dos 

autuados possuírem a devida Guia Florestal para o transporte da madeira estavam levando nos 

caminhões uma quantidade de madeira superior ao declarado na Guia florestal. 

Quanto ao crime ambiental de utilizar motosserra em floresta e nas demais formas de 

vegetação, o mesmo se encontra previsto no artigo 51 da Lei n. 9.605/98, que expressa que 

comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem 

licença ou registro da autoridade competente, consiste em um crime de natureza ambiental, cuja 

pena de detenção é de três meses a um ano, e multa (BRASIL, 1998). 

Os três casos do crime de utilizar motosserra em floresta e nas demais formas 

vegetação, foram praticados por pessoas físicas. Um foi cometido na zona rural de Mossoró, 

nas proximidades do Clube de Tiro, na BR 304, onde o autuado se encontrava desmantando a 

vegetação nativa com o uso de uma motosserra sem possuir licença ambiental para desmatar ou 

registro da autoridade competente para usar a referida motosserra. Os outros dois casos, 

ocorreram na zona urbana, sendo um deles de poda drástica com o uso de motosserra, onde 

foram cortados todos os galhos da planta podada, ficando apenas o seu caule de sustentação, e 

o outro, de um desmatamento de aproximadamente 100 m², com o uso de uma motosserra, na 

área de preservação permanente do Rio Apodi-Mossoró, no Bairro Alto de São Manoel. 

Com relação ao crime ambiental de efetuar loteamento clandestino para fins urbanos 

sem autorização o mesmo se encontra previsto no artigo n. 6.766/79. 

 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. 

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento 

do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou 

em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do 

Distrito Federal, Estados e Municípios; 

[...] 
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Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 

(cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País (BRASIL, 1979). 

 

Nos três casos de ocorrência do crime de efetuar loteamento clandestino para fins 

urbanos sem autorização (figura 24), todos eles foram praticados na zona rural do município de 

Mossoró, na zona oeste deste município, mais precisamente nas proximidades da RN 115 na 

saída para cidade de Baraúnas/RN, sendo os autuados 04 pessoas físicas e uma jurídica, 

Os loteamentos urbanos somente podem se localizar em áreas consideradas dentro dos 

limites urbanos dos municípios, limites esses que são determinados por lei municipal. Além de 

terem de se localizar em áreas urbanas esses loteamentos necessitam da autorização do poder 

público municipal, por meio da devida licença ambiental para poderem ser implementados. 

Dessa forma, instalar um loteamento em uma área rural de um município, com fins urbanos, 

sem a autorização do ente público municipal, por meio da devida licença ambiental, configura 

o crime do 50 da Lei n. 6.766/79. 

Um empreendimento dessa natureza pode provocar danos diverso ao meio ambiente, 

como por exemplo: o desmatamento da área, a compactação do solo e o lançamento de efluentes 

líquidos e sólidos nas proximidades de sua localização. Por este motivo, se faz necessário a 

autorização do poder público, por meio da devida licença ambiental, visando como isso, 

minorar os impactos negativos do ponto de vista ambiental provocados por uma atividade com 

potencial poluidor como esta.  

 

Figura 24 - Mapa de localização de loteamentos clandestinos para fins urbanos instalados na 

Zona Rural de Mossoró/RN. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth (2018). Localização dos loteamentos feita com base em dados da pesquisa 

documental realizada na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte. Elaborado Hermínio Sabino Junior 

(2018). 
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Nos três casos em enfoque (figura 24), os loteamentos se encontram irregulares, pois 

nenhum dos empreendimentos imobiliários, possuíam na época em que foram autuados, a 

devida licença ambiental do Poder Público Municipal para construírem loteamentos com fins 

urbanos em áreas rurais do município de Mossoró/RN. 

Em sexto lugar, com maior número de ocorrências, levando em consideração os 97 

crimes ambientais detectados na pesquisa documental, ficaram 3 delitos ambientais diferentes, 

cada um deles com 02 casos. As infrações são: cortar árvores em floresta considerada de 

preservação permanente, sem licença; extrair recursos minerais do tipo areia, sem licença e 

destruir ou danificar floresta nativa. 

A previsão legal do crime de cortar árvores em floresta considerada de preservação 

permanente se encontra no artigo 39 da Lei n. 9.605/98 “Cortar árvores em floresta considerada 

de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente”. A pena para esta 

infração é de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente 

(BRASIL, 1998). Para que se configure o crime se faz necessário que a derrubada da vegetação 

seja sem a permissão da autoridade competente, que no caso é do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA ou do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA. 

Considera-se como floresta de preservação permanente de acordo com os artigos 2º e 

3º, II do Código as Florestas (Lei n. 12.651/2012), as florestas existentes no território nacional 

e as demais formas de vegetação nativa encontradas em determinadas áreas consideradas como 

de preservação permanente – APP, que representam as  área protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, que possuem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,  além de facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo, assegurando com isso o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 

2012a). 

Os dois casos de delitos identificados, de cortar árvores em floresta considerada de 

preservação permanente, ocorreram na área urbana do município de Mossoró/RN, mais 

precisamente na área de preservação permanente do rio Apodi-Mossoró, nos bairros Alto de 

São Manoel e Alagados. Em ambos os casos, pessoa física se encontrava derrubando a 

vegetação de Algaroba (Prosopis juliflora) na área de preservação permanente do referido rio, 

que apesar de não ser vegetação nativa, pelo fato de se encontrar em uma área de preservação 

permanente sua supressão não é permitida sem a devida autorização do órgão ambiental 

competente, que neste caso seria Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte - IDEMA. 
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Quanto ao crime ambiental de extrair recursos minerais, do tipo areia, sem licença se 

encontra previsto no artigo 55 da Lei n. 9.605/98.  

 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área 

pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 

concessão ou determinação do órgão competente (BRASIL, 1998). 
 

 

Os dois casos da infração penal ambiental de extrair recursos minerais, do tipo areia, 

sem licença, foram praticados por pessoas físicas na zona rural de Mossoró/RN. Um dos casos 

ocorreu no Sítio São João, na localidade conhecida como Lagoa de Pau, próximo do limite do 

município de Mossoró com o município de Governador Dix-Sept Rosado, mais 

especificadamente ao lado da ponte sobre a RN 117, nas margens do rio Apodi-Mossoró. O 

outro registro foi praticado no Sítio Rincão, nas proximidades do loteamento Alto das Brisas. 

Em ambos os casos os autuados extraiam areia utilizado maquinário pesados, como 

retroescavadeiras, tratores de esteira e caminhões caçamba, sem possuírem a devida licença 

ambiental emitida por parte do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte - IDEMA. 

A areia extraída pelo autuados tinha como finalidade ser utilizada na área da 

construção civil na cidade de Mossoró, que tem passado nas últimas duas décadas por um 

expressivo crescimento imobiliário. 

Já com relação ao crime ambiental de destruir ou danificar floresta nativa. O mesmo 

encontra-se previsto no artigo 50 da Lei n. 9.605/98, que se expõe da seguinte forma: “Destruir 

ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de 

mangues, objeto de especial preservação. A pena para este crime é de detenção, de três meses 

a um ano, e multa (BRASIL, 1998). 

Os dois casos identificados pela pesquisa referente a infração de destruir ou danificar 

floresta nativa, ocorreram na zona rural de Mossoró e, foram cometidos por pessoas físicas, que 

se encontravam desmatando a vegetação nativa (Caatinga), sem a necessária autorização do 

órgão ambiental competente. Um dos casos ocorreu no Sítio Palestina, por trás da Granja 

Nibrave ao lado da RN 013, que liga o município de Mossoró ao de Tibau. O outro caso, 

aconteceu ao lado da BR 110, na saída para o município de Upanema, nas proximidades do 

Estande ou Clube de Tiros de Mossoró/RN.  
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Apesar de estudo realizado por Moura (2012, p. 26-27), ter constatado que restam 

apenas 19,5% da vegetação nativa do município de Mossoró/RN, em razão do contínuo 

desmatamento da Caatinga pela ação humana, esta pesquisa, como já salientado, identificou 

apenas 02 crimes ambientais, ligados ao desmatamento da Caatinga neste município. Este fato 

pode se justiçar em razão dos desmatamentos da Caatinga ocorrerem em propriedade privadas 

de difícil acesso, pelo pouco efetivo de ficais dos órgãos de fiscalização ambiental, o que 

dificulta um policiamento de fiscalização administrativa eficiente e até mesmo em razão desse 

tipo de crime ser pouco denunciado pela população aos órgãos ambientais de fiscalização.  

Por fim, em sétimo lugar, com maior número de ocorrências, considerando os 97 

crimes ambientais detectados na pesquisa, ficaram 02 crimes ambientais diferentes, cada um 

deles com apenas 01 caso. Os crimes são: transportar espécime proveniente de pesca proibida 

e dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. 

O crime de transportar espécime proveniente de pesca proibida foi praticado por 

pessoa física. O autuado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no KM 36 da BR 304, 

no Bairro Abolição, da cidade de Mossoró/RN, transportando eu seu carro 212 quilos de lagosta 

do tipo vermelha (Panulirus argus) e cabo verde (Panulirus laevicauda), proveniente de pesca 

proibida, uma vez que, na época da apreensão, dia 14 de maio de 2014, a pesca da lagosta se 

encontrava no período de defeso, ou seja, proibida. A referida carga tinha como origem a cidade 

de Tibau/RN e se destinava a cidade de Macau/RN, não possuindo nenhum documento de 

fiscalização. 

O período de defeso da lagosta, visa proteger um dos períodos mais vulneráveis das 

espécies, que representa a fase de reprodução, objetivando com isso preservar os estoques e 

dessa forma, minimizar os impactos ambientais provenientes da pesca neste período. No 

período de defeso, portanto, a pesca das lagostas vermelha (Panulirus argus) e cabo verde 

(Panulirus laevicauda), torna-se proibida, assim como, também, o transporte, a estocagem o 

beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer quantidade dessas espécies 

que não seja proveniente exclusivamente de estoque devidamente declarado. 

De acordo com a Instrução Normativa 206/2008 do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o período de defeso para pesca das 

lagostas do tipo vermelha (Panulirus argus) e cabo verde (Panulirus laevicauda), fica 

compreendido entre 1º de dezembro a 31 de maio (IBAMA, 2008). No caso em enfoque, a 

apreensão das lagostas se deu no dia 14 de maio de 2014, daí a configuração da pratica do crime 

por parte do autuado.  
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Quanto ao crime de dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de 

questões ambientais, o mesmo encontra sua previsão legal no artigo 69 da Lei n. 9.605/98. Este 

artigo diz que “Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões 

ambientais” é crime, que é punido com pena de detenção, de um a três anos, e multa (BRASIL, 

1998). 

O crime de dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões 

ambientais, ocorreu na cidade de Mossoró, mais precisamente no bairro Nova Betânia. Foi 

praticado por uma pessoa física, que se encontrava praticando o crime de poluição por meio do 

excesso de ruído emitido por seu veículo automotor no período noturno.  

Ao perceber que a Polícia Ambiental se aproximava o autuado, que havia sido 

denunciado pelos vizinhos, com o intuito de descaracterizar a prática do crime, dificultou a ação 

fiscalizadora da polícia, pois quando viu a polícia chegando, desligou o som do veículo, apesar 

dos policiais terem ordenado duas vezes que o som continuasse ligado, para aferição dos 

decibéis. O autuado alegou, na presença dos policiais, que ninguém iria fazer a medição e se 

negou inicialmente a acompanhar os mesmos até a Delegacia de Polícia Civil de Plantão. Com 

isso, ele obstou o trabalho de fiscalização ambiental do 3º Pelotão da CIPAM. 

  

6.8 Processos penais ambientais em que ocorreu arbitramento de fiança pela autoridade policial 

 

Nos 91 processos penais ambientais, que interessam ao objeto de estudo desta 

pesquisa, ficou constatado que em apenas três deles ocorreu o arbitramento de fiança, como 

condição para soltura dos respectivos presos pela Autoridade Policial na Delegacia de Polícia 

Civil (quadro 10). A fiança de acordo com Ribeiro (2011, p. 357) é uma espécie de “caução 

destinada a garantir o cumprimento das obrigações processuais do réu”. Trata-se, portanto, de 

um direito subjetivo constitucionalmente assegurado ao flagranteado, nos casos permitidos pela 

lei. 

Observa-se pelo quadro abaixo, que dos três processos em que ocorreu o arbitramento 

de fiança a maior fiança arbitra pela autoridade policial foi de R$ 3.000,00 reais e a menor delas 

foi de R$ 270,00 reais. A discrepância entre os três valores diferenciados no quadro 10, explica-

se pelo fato de que o parâmetro principal que é utilizado pela autoridade policial ou judiciária 

no arbitramento da fiança é a condição econômica daquele que foi preso em flagrante. Nos três 

casos do quadro 10, os autuados possuem condições econômicas muito diversas em razão das 

profissões que exercem. No primeiro caso, trata-se de um carroceiro analfabeto, o segundo de 



199 
 

um odontólogo e o terceiro de uma administradora de uma grande empresa. Dessa forma, 

verifica-se uma diversidade, quanto ao poder aquisitivo de cada um dos flagranteados. 

 

Quadro 10 - Relação dos processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual e Federal 

do Rio Grande do Norte em que ocorreu a decretação da prisão em flagrante no momento das 

autuações, com o consequente arbitramento de fiança pelo Delegado de Polícia Civil. 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018).      

Elaborado pelo autor (2018).  

 

A pouca quantidade de processos em que ocorreu o arbitramento de fiança, justifica-

se pelo de fato da maioria dos crimes ambientais serem de menor potencial ofensivo nos termos 

da Lei n. 9.099/95. De acordo com esta Lei os crimes de menor potencial ofensivo, assim 

entendido como aqueles cuja pena mínima não é superior a 2 anos, não exigem fiança nem neles 

pode se impor prisão em flagrante (BRASIL, 1995). 

 

6.9 Distribuição dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 2013 e 

2017, segundo o tipo de crime praticado 

 

A Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98), faz uma compartimentação das 

infrações penais ambientais, segundo o tipo de crime praticado, em 5 categorias, que são: crimes 

contra fauna, crimes contra a flora, crime de poluição e outros crimes ambientais, crimes contra 

o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental.  

Os crimes contra a fauna são aqueles praticados em face dos animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. De acordo com o artigo 29 da Lei n. 9.605/98, 

são espécimes da fauna silvestre todas as espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, sejam 

Número do Processo 

Autor do 

Crime 

Ambiental  

Artigo/ 

Crime 
Dano Ambiental praticado 

Valor  

R$ 

0104168-72.2015.8.20.0106 P. Física Art. 39, da 

Lei n. 

9.605/98. 

Cortar árvores em florestas 

considerada de preservação 

permanente, sem a devida 

permissão da autoridade 

competente. 

 

270,00 reais. 

0107708-31.2015.8.20.0106 P. Física Art. 69, da 

Lei 

9.605/98. 

Obstar ou dificultar a ação 

fiscalizadora do poder público no 

trato de questões ambientais. 

 

1.500,00 

reais. 

0102107-73.2017.8.20.0106 P. Física Art. 54, da 

Lei 

9.605/98 e  

Art. 56, da 

Lei 

9.605/98. 

Causar poluição do solo. 

Armazenar ou dá destinação final 

a resíduos perigosos de forma 

diversa da estabelecida em lei ou 

regulamento.  

3.000,00 

reais. 
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elas aquáticas ou terrestres que possuam todo ou parte de seu ciclo de vida dentro dos limites 

do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras (BRASIL 1998). 

Os crimes contra a flora, por sua vez, são os que são cometidos em face da flora, que 

pode ser compreendida com sendo o conjunto de espécies vegetais de uma região ou país. Os 

crimes de poluição e outros crimes ambientais, representam os delitos praticados que afetam a 

água, o solo, a atmosfera e a integridade física e psíquica dos indivíduos, provocando assim a 

poluição da água; a poluição do solo; a poluição atmosférica; a poluição sonora e a poluição 

visual, além, também, de englobar outros crimes relacionados com a poluição (CONTE, 

FIORILLO, 2017, p. 175-194). 

Quanto aos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural eles 

representam os delitos que afetam a estrutura urbana, lesionando o patrimônio urbanístico e 

paisagístico, além, também, do patrimônio cultural da sociedade, que engloba nos termos do 

artigo 216 da Constituição Federal de 1988, todos os bens de natureza material ou imaterial, 

que são portadores de grande referência à identidade, à ação, e à memória dos diversos grupos 

que formam a sociedade brasileira (BRASIL, 1988). 

Por fim, os crimes contra a administração ambiental, são aqueles que atentam contra a 

administração do meio ambiente por parte do poder público, incriminando condutas de 

particulares ou funcionários públicos, que prejudiquem o poder público no trato da fiscalização 

ambiental. 

Dos 97 crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 

2013 e 2017, que foram identificados na pesquisa documental realizada na Justiça Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, em 91 processos penais ambientais, levando em consideração 

a divisão desses crimes, segundo o tipo de delito praticado, detectou-se que 48 deles foram 

relacionados ao crime de poluição e outros crimes ambientais; 37 aos crimes contra a fauna; 11 

aos crimes contra a flora e, apenas 01 se relacionou aos crimes contra a administração ambiental 

(gráfico 16).  

Não foi identificado na pesquisa nenhuma infração penal ambiental, relacionada aos 

crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Este fato não significa dizer que 

não ocorreram crime dessa natureza no município de Mossoró entre o período delimitado desta 

pesquisa, apenas que não foram encontrados na pesquisa documental processos dessa natureza. 

De acordo com o Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria da Comarca de Mossoró, com 

atribuições na defesa do meio ambiente, no ano de 2017, a promotoria foi informada por 

estudantes de arquitetura da demolição de um prédio histórico localizado na avenida Augusto 

Severo, no centro de Mossoró. No caso específico, o órgão ministerial recomendou ao 
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proprietário do imóvel a suspensão imediata de qualquer reforma no local, entretanto o caso 

não chegou a se transformar em um processo penal ambiental. 

 

Gráfico 16 – Distribuição dos 97 crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, 

entre os anos de 2013 a 2017, com base nos 91 processos penais ambientais consultados na 

Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, segundo o tipo de crime.  

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018).  

 

Pelos dados do gráfico 16, observa-se nitidamente que os crimes de poluição e outros 

crimes ambientais relacionados a poluição, foram os delitos com maior ocorrência no município 

de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 a 2017, com 48 casos; seguidos dos crimes contra fauna, 

com 37 casos; dos crimes contra a flora, com 14 casos e dos crimes contra a administração 

ambiental, com apenas um caso. 

Nesse contexto, deduzir que a maioria dos crimes ambientais que são cometidos no 

município de Mossoró encontram-se relacionados à poluição, à fauna e a flora até parece ser 

algo óbvio. Todavia, este resultado, traduz outras conclusões e demonstra as consequências 

decorrentes de inúmeras relações sociais, econômicas e culturais que ocorrem nos diversos 

espaços da sociedade mossoroense, no processo de produção e reprodução do espaço 

geográfico, onde a importância social e econômica de Mossoró no Estado do Rio Grande do 

Norte, a sua atual conjuntura política, a sua política ambiental, os seus órgãos com atuação na 

fiscalização do meio ambiente, são fatores que podem contribuir para o aumento ou diminuição 

das ações que provocam a degradação ambiental neste município. 

Os tipos de crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró, com 

base na pesquisa realizada trazem inúmeras consequências e impactos socioambientais, que 

afetam as estruturas e funcionalidades dos espaços, além do modo e a qualidade de vida dos 

mossoroenses. O quadro 11 a seguir, expõe os principais danos e impactos ocasionados pelos 

37

48

11

1

DISTIBUIÇÃO DOS CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS NO MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ/RN, ENTRE 2013 A 2017, SEGUNDO OS TIPOS DE CRIMES

Crimes contra a Fauna

Crimes de Poluição

Crimes contra a Flora

Crimes Contra a Administração

Ambiental
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04 tipos de crimes ambientais, que foram praticados no município de Mossoró, entre os anos 

de 2013 a 2017, com base nos dados da pesquisa documental realizada. 

 

Quadro 11 - Principais impactos provocados pelos tipos de crimes ambientais que foram 

praticados no município de Mossoró, entre os anos de 2013 a 2017. 
TIPOS DE CRIMES 

AMBIENTAIS 

DANOS E IMPACTOS PROVOCADOS 

Da poluição e outros crimes 

ambientais 

-Lesão ao ecossistema natural; 

- Poluição hídrica; 

- Poluição sonora; 

- Poluição do solo; 

- Poluição atmosférica; 

- Ameaça ou mortandade de espécies da área atingida; 

- Risco a saúde pública. 

Contra a fauna - Lesão ao ecossistema natural; 

- Ameaça a extinção de espécies; 

- Maus-tratos a animais; 

- Ameaça a biodiversidade e ao equilíbrio natural das espécies. 

Contra a flora - Ameaça as unidades de conservação e suas espécies; 

- Ameaça as espécies vegetais; 

- Assoreamento dos cursos dos rios; 

- Lesão ao ecossistema natural e consequente modificação das 

paisagens. 

Contra a administração ambiental  - Obstrução da atividade de fiscalização e proteção do poder público 

no trato de questões ambientais. 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 
 

6. 10 Os crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 

a 2017 e suas relações com o rio Apodi-Mossoró 

 

Como já enfatizado no Capítulo 4 desta dissertação, o rio Apodi-Mossoró, desde a sua 

nascente até a sua foz, no limite dos municípios de Areia Branca e Grossos no Estado do Rio 

Grande do Norte, é afetado por diversas atividades antrópicas, que têm provocado diversos 

impactos ambientais neste importante recurso hídrico do Estado do RN, principalmente nas 

áreas urbanas por onde este rio passa, como é o caso da cidade de Mossoró, onde o rio é 

vitimado por diversos impactos ambientais (figura 24), que comprometem seu equilíbrio 

ecológico  (CASTRO et al., 2009, p. 08-14). 

A poluição, extração de areia sem licença ambiental, o desmatamento da mata ciliar e 

a ocupação da área de preservação permanente – APP, do rio Apodi-Mossoró, dentro do limite 

territorial do município de Mossoró/RN, são atividades, que se caracterizam como crimes 

ambientais, que impactam negativamente este rio, de acordo com informações fornecidas por 

meio de entrevistas a esta pesquisa pelo Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria com 



203 
 

atribuições na defesa do meio ambiente da Comarca de Mossoró e pelo Comandante do 3º 

Pelotão da CIPAM. 

 

Figura 25 – Imagens de áreas impactadas pela ação antrópica no rio Apodi-Mossoró no trecho 

urbano da cidade de Mossoró/RN. 

                                                                                      

   

 

   

Sequência das imagens: Lixo nas margens do rio no bairro Barrocas, Lixo dentro do rio no bairro Centro; 

Lixo nas margens do rio no bairro Belo Horizonte; ocupação irregular da área de preservação permanente - 

APP do rio no bairro Ilha de Santa Luzia; esgoto a céu aberto sendo carreado para o rio no bairro Alto da 

Conceição; criação de animais soltos no leito do rio no bairro Alto de São Manoel; construções irregulares na 

APP do rio no bairro Ilha de Santa Luzia; animais criados nas margens do rio no bairro Alto da Conceição; 

parte da construção de uma empresa na área de APP do rio no bairro Ilha de Santa Luzia. 

Fonte: Acervo de Raimundo Alberto Costa Queiroz (2018). 

 

Apesar do quadro evidente de degradação ambiental do rio Apodi-Mossoró, dos 97 

crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró, entre os anos de 2013 a 

2017, com base na pesquisa documental realizada na Justiça Estadual e Federal do rio Grande 

do Norte, foram identificadas apenas 04 infrações penais ambientais praticadas contra este rio. 

Sendo 01 delas cometida na zona rural e 03 na zona urbana. 

O crime ambiental praticado contra este rio na zona rural de Mossoró, consistiu na 

extração de areia sem a devida licença ambiental, nas suas margens, no Sítio São João na 

localidade conhecida como Lagoa de Pau, próximo do limite do município de Mossoró com o 
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município de Governador Dix-Sept Rosado, mais especificadamente ao lado da ponte sobre a 

RN 117.  

Já os 03 crimes ambientais, que atingiram o rio Apodi-Mossoró e foram praticados na 

zona urbana, 02 deles foram relacionados ao desmatamento em sua área de preservação 

permanente – APP, nos bairros Alto de São Manoel e Alagados e 01 deles teve como causa a 

ampliação e operação, sem licença ambiental de um empreendimento potencialmente poluidor, 

do tipo concessionária de veículos, no Bairro Ilha de Santa Luzia. 

As 04 infrações penais ambientais praticadas contra o rio Apodi-Mossoró, representam 

apenas 4,12%, dos 97 crimes ambientais que foram cometidos no município de Mossoró, entre 

2012 e 2013, com base nos dados da pesquisa documental realizada. Este reduzido número de 

infrações identificadas é um indicativo que parece demonstrar, que não tem sido dada a devida 

atenção pelos órgãos de fiscalização ambiental com atuação no município a situação visível de 

degradação ambiental do rio Apodi-Mossoró, ocasionada por uma série de crimes ambientais 

praticados contra este rio, ou estes órgãos estão encontrando dificuldades no processo de 

fiscalização. 

De acordo com a 3ª Promotoria de Justiça, vários são os delitos praticados contra o rio 

Apodi-Mossoró, sendo o mais grave de todos o despejo de efluentes não tratados, provenientes 

do próprio esgoto domiciliar ou do esgoto de atividades como abatedouros de aves e oficinas 

mecânicas. Ainda, segundo o Promotor titular desta promotoria, uma das dificuldades em lidar 

com esta situação, passa pela falta de educação ambiental da população, pois as pessoas não 

têm ainda a consciência de que a preservação do rio Apodi-Mossoró é fundamental para própria 

existência e sobrevivência do rio e para sadia qualidade de vida dos mossoroenses.  

Em entrevista do comandante do 3º Pelotão da CIPAM a esta pesquisa, o mesmo 

argumentou que os crimes ambientais praticados contra o rio Apodi-Mossoró, são crimes de 

difícil constatação para CIPAM, como esgotos irregulares e a questão dos desmatamentos. Este 

fato, possivelmente pode se encontrar relacionado a questão de que muitos dos delitos 

cometidos contra este rio ocorrem em áreas de propriedades privadas, onde a Polícia Ambiental 

não pode transitar livremente sem que tenha uma autorização judicial, além, também, da baixa 

consciência ambiental dos mossoroenses, que pouco denunciam os crimes que são praticados 

contra o rio Apodi-Mossoró. 

Neste contexto, é importante esclarecer que em função do reduzido efetivo de pessoal 

deste Pelotão, que tem a competência de fiscalizar uma área de 61 municípios do Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte, não pode o mesmo se dedicar apenas a uma área específica do 

município de Mossoró, como no caso o rio 
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6.11  As ações jurídicas desenvolvidas pelo Ministério Público no combate aos crimes 

ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017. 

 

Diante dos crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró, entre os 

anos de 2013 a 2017, do respectivo dever constitucional e infraconstitucional do Ministério 

Público de zelar pelo direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, propício a uma 

sadia qualidade de vida e considerando o preceito constitucional segundo o qual “todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988), cabe, então um 

questionamento: Que ações o Ministério Público Estadual e Federal desenvolveram para 

combater e coibir a prática dos crimes ambientais cometidas no munícipio de Mossoró/RN, 

entre os anos de 2013 a 2107? 

Primeiramente, mais uma vez, deve-se observar que o Ministério Público realiza 

atividades em três esferas do direito, no trato de questões ambientais, que são: a administrativa; 

a cível e a penal, como já devidamente explicado no início deste capítulo.  

Dessa forma, esta instituição fiscaliza as funções administrativas dos órgãos que fazem 

parte da administração pública e que atuam na proteção do meio ambiente, bem como facilita a 

responsabilização cível pelo dano ambiental, na medida em que trabalha como representante da 

coletividade, busca responsabilizar  civilmente o infrator frente o dano ambiental cometido, 

além de atuar de maneira repressiva e punitiva em defesa do meio ambiente por meio da Ação 

Penal Pública ambiental. 

Neste contexto, esta pesquisa, aborda apenas a responsabilidade penal daqueles que 

praticaram crimes contra o meio ambiente no município de Mossoró, dentro do período 

delimitada pela pesquisa, compreendido entre janeiro de 2013 a dezembro 2017. Retomando o 

questionamento feito anteriormente, tendo por base a pesquisa documental realizada na Justiça 

Estadual – TJRN e Federal do Rio grande do Norte – JFRN e as entrevistas realizadas, procura-

se neste momento, analisar o problema dando-lhe o devido contorno científico.  

Sendo a maioria dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 

os anos 2013 a 2017, de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes cuja pena máxima não é 

superior 2 anos, a competência para julgá-los é do Juizado Especial Criminal, de acordo art. 61, 

da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, a solução para a maioria das infrações penais ambientais 

cometidas no município de Mossoró, no período delimitado pela pesquisa, se deram através da 

transação penal, prevista no artigo 72 e 76, da Lei n. 9.099/95, sempre exigindo, quando 
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possível, a prévia composição do dano, que se faz realizar através de um termo de ajustamento 

de conduta – TAC, entre o autuado e o Ministério Público, a fim de que o dano seja reparado 

(BRASIL, 1995). Trata-se de um acordo para evitar que o processo se prolongue via judicial. 

Como já explicado no capítulo 3, o instituto da transação penal é permitido nos crimes 

ambientais de menor potencial ofensivo, de modo que, na Audiência Preliminar, mesmo antes 

do autor do crime ambiental ter sido denunciado, pode o Ministério Público, propor o referido 

acordo, que representa uma espécie de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multas, que deverá ser especificada na proposta.  

Neste contexto, caso o infrator aceite a proposta de transação penal, já que não é uma 

imposição, mas uma opção do mesmo, o Juiz homologa o acordo para que surta os devidos 

efeitos jurídicos.  

Nos 91 processos penais ambientais consultados fisicamente na Justiça Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, relativos a crimes ambientais praticados no município de 

Mossoró, entre os anos de 2013 a 2017, o Ministério Público propôs em 59 deles a transação 

penal. Dessa forma, a transação penal foi proposta pelo Ministério Público aos autuados, em 

64,83% dos processos consultados. 

Nesses 59 processos penais ambientais em que a transação penal foi ofertada pelo 

Ministério Público, em 34 deles, os autuados aceitaram a proposta de acordo; em 06 processos 

a transação não foi aceita pelos autuados; em 03 deles a proposta foi aceita, mas não foi 

cumprida e, em 16 processos, ainda se estava aguardando a realização de Audiência Preliminar, 

para que os autuados se manifestem se aceitam ou não a proposta de transação. 

Nas propostas de transação penal ofertadas pelo Ministério Público e aceitas pelos 

autuados nos 34 processos acima referidos, com exceção dos casos em que os autuados foram 

pessoas jurídicas, sempre existiam duas opções para os autuados: A prestação de serviços à 

comunidade ou a prestação pecuniária. Em 85,29% desses 34 processos os atuados optaram 

pelo pagamento de prestação pecuniária e em apenas 14,71% houve a opção pela prestação de 

serviço à comunidade.  

Com relação aos valores das prestações pecuniárias acordadas nas transações penais 

realizadas, estes são destinados pelo judiciário a entidades públicas com destinação social, a 

serem indicadas pelos Juízos onde os processos tramitam. O quadro 12 a seguir, mostra o maior 

e o menor valor acordado, nos 34 processos em que a transação penal foi pactuada entre o 

Ministério Público e os infratores.  
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Quadro 12 - Relação dos processos penais ambientais consultados na Justiça Estadual e Federal 

do Rio Grande do Norte em que ocorreu o menor e o maior valor financeiro, relacionado ao 

pactuado na transação penal, entre o autuado e o Ministério Público. 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

    

Pelos dados do quadro 12, percebe-se, que os valores variaram muito. Isto se deve ao 

fato de que o principal critério utilizado pelo Ministério Público com relação ao valor pecuniário 

a ser proposto na transação é a situação econômica do autuado. No caso do menor valor, a 

autuada foi uma dona de casa, sem renda definida. Já no caso do maior valor, tratou-se de uma 

empresa concessionária de veículo. Dessa forma, a capacidade econômica do praticante do 

suposto crime ambiental é levada em consideração no momento de mensurar o valor. 

A transação penal, como um instituto despenalizador, apesar de ser um direito 

subjetivo do autuado por crimes ambientais de menor potencial ofensivo, preenchidos os 

requisitos legais, não deve ser usado indiscriminadamente de modo a servir de estímulo para 

degradação ambiental, pois o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental, que se relaciona diretamente com a dignidade da pessoa humana. Neste contexto, 

não se pode admitir que a transação penal, leve à inadequada e ineficaz compensação da 

degradação ambiental por uma pena irrisória e, dessa forma, sirva de estímulo para novas 

práticas infracionais ambientais.  

Mesmo quando o delito ambiental praticado não é de menor potencial ofensivo, e dessa 

forma a transação penal não é permitida, todavia existe, ainda, a possibilidade de aplicação de 

um outro instituto jurídico de acordo com o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, que é a suspensão 

condicional do processo por dois ou quatro anos, quando a pena mínima cominada ao crime for 

igual ou inferior a 1 ano. Nos 91 processos consultados, o Ministério Público propôs a 

suspensão condicional do processo em 12 deles.  

Valores 

 

 

 

 

Número do Processo 

Autor do 

Crime 

Ambiental  

Artigo/ 

Crime 

Dano Ambiental 

praticado 

Valor  

R$ 

Menor 

Valor  

proposto 

e aceito. 

0103901-03.2015.8.20.0106 P. Física Art. 32, 

caput, da 

Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de 

animais do tipo 

cachorro. 

100,00 em 

duas parcelas. 

Maior 

Valor  

proposto 

e aceito. 

0106990-97.2016.8.20.0106 P. Jurídica Art. 60, 

da Lei n. 

9.605/98. 

Instalação e operação 

de empreendi-com 

potencial poluidor em 

área de preservação 

permanente, sem 

licença ambiental. 

20.000,00 

reais em 6 

parcelas. 
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Na suspensão condicional do processo, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 

poderá propor a suspensão do processo, pelo período de dois a quatro anos, desde que o acusado 

não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. 

Neste lapso temporal o infrator é colocado a prova. De acordo com o artigo 89, §1º e 

§2º, ele terá que reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo e não poderá, sob pena de ter 

o benefício revogado: frequentar determinados lugares; ausentar-se da comarca onde reside, 

sem autorização do Juiz; comparecer mensalmente a juízo, para informar e justificar suas 

atividades, além de outras condições a que fique subordinada a suspensão, desde que sejam 

devidamente adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado (BRASIL, 1995). 

Já nas hipóteses em que não é possível nem a transação penal ou a suspensão 

condicional do processo, ou o autuado não aceitou nenhuma das propostas, que é uma opção 

do mesmo, é dever do Ministério Público denunciar o infrator ao Judiciário por meio da Ação 

Penal Ambiental, para que o Judiciário, após a análise das provas trazidas aos autos do processo, 

julgue se o denunciado praticou ou não o crime a ele imputado pelo Ministério Público, 

absolvendo-o ou o condenando. 

Nos 91 processos penais ambientais consultados fisicamente na Justiça Estadual e 

Federal do Rio Grande do Norte, o Ministério Público ajuizou 48 Ações Penais Ambientais, 

visando, apurar a responsabilidade penal dos infratores. Dessa forma, o Ministério Público 

denunciou os autuados, em 52,75% dos processos consultados. 

Embora tenha sido identificado 03 casos de prisão em flagrante pela prática de crimes 

ambientais no município de Mossoró (quadro 10), em que os flagranteados foram liberados 

após o pagamento de fiança, não foi identificada na pesquisa nenhuma sentença condenatória 

privativa de liberdade em que o condenado teve ou terá de cumprir a pena aplicada pelo 

judiciário detido em um estabelecimento prisional, pois nos dois casos identificados na pesquisa 

em que houve condenação dos autuados pelo judiciário, em razão das penas aplicadas terem 

sido pequenas, um caso de 1 mês e 15 dias e um outro de 6 meses,  os condenados irão cumpri-

las em regime aberto, ou seja, soltos.  

Mesmo o autor de um crime de maior potencial ofensivo contra o meio ambiente, 

punível com pena máxima superior a 02 anos,  caso receba uma sentença condenatória privativa 

de liberdade, dificilmente cumprirá a pena em um estabelecimento prisional, visto que,  poderá 

cumprir a sentença em regime aberto, caso  em que  é permitido quando a pena privativa de 

liberdade não é superior a 04 anos de reclusão,  já que, raramente alguém é condenado a cumpri 

uma pena tão elevada pela prática de um crime ambiental. Na prática a punição daqueles que 
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cometem crimes ambientais no município de Mossoró, geralmente se dá através da aplicação 

de multas pecuniárias, recuperação da área degradada e a prestação de serviços à comunidade.   

Do ponto de vista preventivo, segundo o titular da 3ª Promotoria da Comarca de 

Mossoró/RN, com atribuições na defesa do meio ambiente, o Ministério Público desenvolveu 

dois projetos, cujas partes de suas ações se efetivaram dentro do período delimitado desta 

pesquisa: O projeto Margem Viva e o projeto de Adequação Ambiental dos Postos de Gasolinas 

as normas ambientais. 

O projeto Margem Viva, foi idealizado pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Mossoró, com atribuições na defesa do meio ambiente, no ano de 2008. O projeto se propõe a 

recuperar 148 hectares de áreas degradadas nas margens do rio Apodi-Mossoró, por meio de 

compensações ambientais obtidas através da assinatura de termos de ajustamento de conduta –

TAC, entre o Ministério Público e empresas que atuam no setor salineiro. Pelo TAC, as salinas  

podem continuar atuando nas áreas que já foram degradadas, entretanto se comprometeram em 

recuperar outras regiões equivalentes às áreas ocupadas pelas mesmas. O documento que 

marcou o início das atividades foi assinado em 2010 (LAURENTINO; SOUZA, 2013, p. 164). 

De acordo com o Promotor de justiça titular da 3º Promotoria, em entrevista a esta 

pesquisa, através de uma parceria realizada com o IDEMA, o órgão ambiental de meio ambiente 

do Rio Grande do Norte, a 3ª Promotoria elaborou o projeto que contemplou várias etapas. 

Primeiramente foi feito o mapeamento das margens do Rio Mossoró que se confronta com as 

salinas, e que estava degradada. Posteriormente realizou-se o mapeamento nas margens do rio, 

na área urbana da cidade de Mossoró, identificando e quantificando os proprietários que 

possuíam imóveis nas margens degradadas do rio.  

Ainda segundo o titular da 3ª Promotoria de Mossoró, ficou a cargo do IDEMA, 

elaborar uma lista de propriedades e suas respectivas áreas degradadas localizadas nas margens 

do rio Apodi-Mossoró e o Ministério Público Estadual, ficou com a tarefa de promover a 

elaboração de termo de ajustamento de conduta com cada salina, no sentido das mesmas 

aderirem ao Projeto Margem Viva e, dessa forma, a título de compensação ambiental pelos 

danos irreversíveis que causaram à mata ciliar, fiquem com o dever de recuperarem, às suas 

custas, as áreas de matas ciliares degradadas identificadas pelo IDEMA, na área urbana da 

cidade de Mossoró. 

Já o projeto de Adequação Ambiental dos Postos de Gsolinas as normas ambientais, 

instituído no município através da 3ª Promotoria da Comarca de Mossoró/RN, no ano de 2013, 

firmou termos de ajustamento de conduta –TACs, com 40 dos 42 estabelecimentos em 

funcionamento no município. A atuação se desenvolveu em três etapas diferentes. A primeira 
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foi a de elaboração de um diagnóstico da situação ambiental dos postos, onde os proprietários 

se comprometeram em contratar a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura – 

FUNPEC, para que os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

verificassem se os estabelecimentos cumprem a legislação ambiental pertinente (MPRN, 2013).  

Na segunda etapa desse mesmo projeto, o Ministério Público checou os resultados dos 

testes e, a partir desse momento, se fossem observadas irregularidades, seria dado um novo 

prazo para as devidas correções. Já na terceira etapa, viabilizou-se junto aos órgãos ambientais 

a emissão de um selo verde, próprio para os postos de combustíveis que tenham cumprido 

totalmente as obrigações assumidas nos termos de ajustamento de condutas (MPRN, 2013). 

O Projeto, representa uma ação ampla do Ministério Público do Rio Grande do Norte, 

buscando que o os postos de combustíveis no Estado passem a cumprir o que determina a 

legislação, mais especificadamente a resolução n.  273/2000, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, as determinações do IDEMA e o atendimentos às exigências técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT. De acordo com o Promotor titular da 

3ª Promotoria de meio ambiente este projeto ainda se encontra em andamento e metade dos 

postos de gasolina de Mossoró já estão adequados ambientalmente. 

Não é uma construção exclusiva da 3ª Promotoria, mas um projeto que já vem 

acontecendo também em outras Comarcas do Estado como por exemplo em Macaíba e Natal 

(MPRN, 2013). O projeto se iniciou na 45ª Promotoria de Natal/RN. Segundo Dias (2012, p. 

10), o projeto pioneiro, foi idealizado e concretizado, voltado para a sustentabilidade da 

atividade econômica desenvolvida pelos postos de combustíveis, atividade essa que é 

potencialmente poluidora, capaz de ocasionar diversos impactos ambientais na água no solo e 

no ar, além de ocasionar danos à saúde humana e provocar riscos de incêndios e explosões. 

Estudo monográfico realizado por Neiva (2015, p. 50), chegou à conclusão de que o 

referido projeto contribuiu para defesa do meio ambiente no município de Mossoró, na medida 

em que, buscou mecanismos voltados para regularização da atividade de revenda de 

combustíveis na cidade de Mossoró. Atividade considerada potencialmente poluidora, que pode 

ocasionar riscos diversos seja para o meio ambiente ou para saúde e segurança das pessoas. 

Para o titular da 3ª Promotoria, em entrevista a esta pesquisa, a reparação civil de um 

dano ambiental provocado pelo cometimento de um crime tipificado na Lei dos Crimes 

Ambientais (Lei n. 9.605/98), tem sido uma prioridade, já que somente a aplicação da pena 

nessa esfera não resolve o problema, pois não traz à área impactada ao seu estado anterior, 

sendo necessário que o dano seja prioritariamente reparado e, somente na impossibilidade de 

reparação, seja feita a compensação ambiental. 
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De acordo com o comandante do 3º Pelotão da CIPAM; com a Secretária Executiva 

de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Mossoró/RN; com o Juiz de Direito titular do 

4º Juizado Especial Cível, Criminal, da Justiça Estadual da Comarca deste município, com o 

Analista Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e 

atual Diretor do Parque Nacional da Furna Feia e com um dos Fiscais Ambientais do Escritório 

Regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, de Mossoró, o Ministério Público, tanto  Estadual como o Federal, tem sido bastante 

atuante na defesa do meio ambiente neste município, desenvolvendo ações importantes com 

vistas ao enfrentamento dos crimes ambientais. 

Destacam, ainda, os representantes das instituições ambientais acima citadas, a 

importância da cooperação existente entre esses órgãos e o Ministério Público, requisitando 

diligências dos mesmos e utilizando-se dos meios processuais legais para coibir os crimes de 

natureza ambiental praticados no município. Essa cooperação é indispensável, pois por meio 

dela chega ao conhecimento do órgão ministerial as notícias das ocorrências das infracções 

penais ambientais no município. 

Nesta perspectiva, deve-se ainda considerar, que a atuação do Ministério Público no 

combate aos crimes ambientais, depende e muito da polícia e da atuação dos órgãos de 

fiscalização ambiental, pois este órgão ministerial não realiza fiscalização, por isto, necessita 

das informações repassadas por estas instituições para poder tomar conhecimento das infrações 

penais ambientais ocorridas e, dessa forma, tomar as devidas providências para responsabilizar 

criminalmente os infratores.  

Com exceção dos casos em que o Ministério Público recebe uma denúncia anônima, 

feita diretamente por um cidadão, caso em que pode investigar o acontecido, se assim entender 

pertinente, em todas as demais outras situações, só chega ao conhecimento deste órgão 

ministerial o que for fiscalizado pelos órgãos ambientais de fiscalização e investigado pela 

polícia. Dessa forma, a atuação conjunta do Ministério com os órgãos de fiscalização ambiental 

e a polícia é o caminho adequado para uma atuação eficiente no combate aos crimes ambientais. 

Por fim, conclui-se, com base nas informações colhidas na pesquisa documental e nas 

entrevistas realizadas com os representantes legais da CIPAM, SEMURB, IBAMA, ICMBio e 

do 4º Juizado Especial, Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, que o 

Ministério Público, entre o período de 2013 a 2017, desenvolveu um importante trabalho no 

combate aos crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, seja no 

âmbito repressivo ou preventivo. Sendo, portanto, o órgão ministerial, por intermédio da 3ª 

Promotoria da Comarca de Mossoró/RN e pela Procuradoria da República, uma instituição 
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atuante e comprometida com a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

condição indispensável para uma sadia qualidade de vida. 

 

6.12 A distribuição espacial dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, 

entre o período de 2013 a 2017. 

 

Os crimes ambientais, são condutas criminosas previstas em Leis Federais, praticadas 

por uma pessoa física ou jurídica por meio de uma ação ou omissão. Estas condutas resultam 

de relações desarmoniosas entre o ser humano e o ambiente em que vive, provocando assim 

impactos negativo no meio ambiente natural, artificial ou cultural. Dessa forma, as infrações 

penais ambientais representam impactos ambientais provocados pela ação antrópica sobre o 

ambiente. 

Nesse contexto, um crime ambiental, não se trata apenas de um fenômeno meramente 

jurídico, mas também, de um fenômeno social e geográfico, visto que surge dentro do seio da 

sociedade, no contexto de produção e reprodução do espaço geográfico, que nessa perspectiva 

pode ser entendido como uma forma construída por meio da interação humana em sociedade, 

no contexto das relações de produção estabelecidas na sociedade. 

O espaço geográfico pode existir independentemente da ocorrência das infrações 

penais ambientais, mas estas não possuem existências desvinculadas do espaço geográfico. 

Dessa forma, os crimes ambientais acontecem no espaço geográfico e possuem uma 

espacialidade, visto que, se distribuem no espaço seguindo lógicas diversas. As espacialidades 

das infrações penais ambientais, representam formas específicas de apropriação e utilização do 

espaço geográfico, o que gera novas relações de produção. 

Com base nos dados colhidos nos autos dos 91 processos penais ambientais 

consultados na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, foi possível identificar a 

localização geográfica dos locais de ocorrência dos 97 crimes ambientais que foram praticados 

no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017.  

Quanto aos 74 crimes ambientais, que foram cometidos na zona urbana do município 

de Mossoró/RN, os dados dos autos dos processos permitiram fazer a localização de cada um 

dos delitos praticados levando em consideração os 30 bairros cadastrado da cidade. Foi preciso 

em alguns processos fazer uma conferência em campo, para averiguar se o bairro constante nos 

autos como local do delito, realmente correspondia com o verdadeiro bairro onde o crime 

ambiental foi praticado na cidade de Mossoró. 
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 A partir desses dados, colhidos por meio da pesquisa documental, foi confeccionado 

um mapa com a distribuição geográfica das infrações penais ambientais que foram cometidas 

na zona urbana do município de Mossoró. O mapa da figura 26 a seguir, mostra a distribuição 

geográfica, por bairros, das 74 infrações penais ambientais identificadas na pesquisa 

documental realizada na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, praticadas na zona 

urbana do município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 e 2017. 

 

Figura 26 – Mapa da distribuição geográfica, por bairros, das 74 infrações penais ambientais 

identificadas na pesquisa documental, que foram praticas na zona urbana do município de 

Mossoró/RN, entre 2013 a 2017. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018); 

IBGE (2016). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira Junior (2018). 

 

 

Pelo mapa da figura 26 acima, pode-se observar, que entre os anos de 2013 a 2017, os 

30 bairros cadastrados da cidade de Mossoró/RN, apresentam variações de números de práticas 

de crimes ambientais, que varia deste a nenhuma ocorrência até o número de 08 casos 

verificados. 

Dos 30 bairros, o que apresentou o maior número de ocorrências de crimes ambientais, 

no período delimitado pela pesquisa, foi o Santo Antônio, com um total de 08 ocorrências. 

Desses 08 casos de crimes ambientais praticados neste bairro, 02 foram de Poluição 
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Atmosférica, sendo um ocasionado pela queima de lixo e outro por um forno de padaria que 

funcionava sem licença; 03 casos de Poluição Sonora, provocada por som automotivo; 02 casos 

de ter em cativeiro animal da fauna silvestre, do tipo pássaro, sem autorização da autoridade 

competente e 01 caso de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor, do tipo 

carvoaria, sem licença ambiental. 

Em segundo lugar, com um total de 06 infrações penais ambientais, ficaram os bairros, 

Santa Delmira e Abolição. Em terceiro lugar, com 05 ocorrências de crimes, ficaram os bairros, 

Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia e Nova Betânia.  Em quarto lugar, com 03 casos 

praticados, ficaram os bairros, Belo Horizonte, Centro, Doze Anos, Monsenhor Américo e 

Presidente Costa e Silva. Em quinto lugar, com 02 casos ocorridos, ficaram os bairros, 

Aeroporto, Planalto 13 de Maio e Paredões. Já em sexto lugar, com apenas 01 caso de crime 

ambiental praticado, ficaram todos os demais outros bairros, com exceção dos bairros Barrocas, 

e Santa Júlia, que não apresentaram nenhuma ocorrência de crimes contra o meio ambiente. 

Quanto ao bairro Santo Antônio, que ficou em primeiro lugar em número de 

ocorrências de infrações penais contra o meio ambiente, totalizando 08 casos, a justificativa 

que pode ser dada para explicar este número se fundamenta no fato do referido bairro ser 

bastante extenso e muito violento.  

Estudo realizado por Silva, Grigio e Pimenta (2016, p. 359-360), sobre a 

espacialização da criminalidade urbana no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2010 a 

2013, concluiu que nesse período ocorreram 618 homicídios no município de Mossoró, tendo 

547 deles ocorridos na zona urbana e 55 na zona rural, tendo sido 16 casos não identificados. 

Dos 618 casos de homicídios, 116 foram praticados no Bairro Santo Antônio, que figurou na 

referida pesquisa como o bairro mais violento do município. 

Uma análise da distribuição dos crimes ambientais praticados na zona urbana permite-

se que se conclua que ocorreu uma concentração de infrações penais ambientais em seis bairros 

da cidade: Santo Antônio, Santa Delmira, Abolição, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia e 

Nova Betânia. Nestes 06 bairros apenas, foram praticados 19 crimes contra o meio ambiente, 

entre 2013 a 2017, o que representa um total de 25,67% dos crimes ambientais praticados na 

zona urbana do município. 

De acordo com Dias (2013, p 124-125) ao realizar um estudo sobre a especialização 

da vulnerabilidade social de Mossoró as áreas periféricas dos bairros Santo Antônio e Santa 

Delmira, por exemplo, apresentam vulnerabilidade social média alta a muito alta, o que 

demonstra a necessidade do poder público dar uma maior atenção mais especial a essas áreas 

da cidade, no tocante as políticas públicas de cunho social. Nesta perspectiva, a criminalidade 
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relacionada ao meio ambiente em Mossoró, representa uma vulnerabilidade ambiental, que 

dificulta o acesso a uma sadia qualidade de vida dos cidadãos, visto que um ambiente 

ecologicamente equilibrado é uma condição indispensável para se ter uma sadia qualidade de 

vida. 

Já quanto aos 23 crimes ambientais que foram praticados na zona rural, em 12 deles, 

nos próprios autos já estavam disponíveis as coordenadas geográficas dos locais de ocorrências 

dos crimes e, em 11 deles, as coordenadas geográficas estavam indisponíveis, entretanto haviam 

informações do local em que os delitos ocorreram. Diante desse contexto, foi feita uma 

averiguação de campo, com o uso de um aparelho GPS, do tipo, Garmim Etrex 20x, para 

demarcação das coordenadas geográficas desses 11 locais. Obtidas essas coordenadas foi 

possível produzir um mapa com a distribuição destes delitos na zona rural do município. O 

mapa da figura 26 abaixo, traz a distribuição geográfica dos 23 crimes ambientais identificados 

na pesquisa, que foram cometidos na zona rural do município de Mossoró. 

 

Figura 27 – Mapa da distribuição geográfica dos crimes ambientais identificados na pesquisa 

documental, que foram praticados na zona rural do município de Mossoró/RN, entre 2013 e 

2017. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018); 

IBGE (2016); DNIT (2015). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira Junior (2018). 
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A distribuição geográfica dos 23 crimes ambientais que foram praticados na zona rural 

do município no período delimitado na pesquisa, representada no mapa da figura 27, torna 

possível concluir que a maioria desses delitos foram cometidos nas proximidades da zona 

urbana de Mossoró, mais especificadamente em áreas próximas das Rodovias Federais e 

Estaduais (BR 304, 405 e 110 e as RN 117, 013 e 015).  

Este fato pode se justificar em razão dessas áreas próximas do núcleo urbano no 

entorno das Rodovias Federais e Estaduais, serem espaços com maior fiscalização dos Órgãos 

ambientais fiscalizadores, que atuam no município, por serem áreas de mais fácil acesso, o que, 

consequentemente facilita a identificação das ocorrências de crimes ambientais praticados. O 

quadro 13 a seguir, traz a localização precisa dos espaços em que as 23 infrações penais 

ambientais que foram cometidas na zona rural de Mossoró, identificando as referidas áreas, 

onde os delitos foram praticados. 

 

Quadro 13 - Localização dos espaços em que foram praticados os 23 crimes ambientais na 

zona rural do município de Mossoró/RN, entre 2013 e 2017. 
Nº dos Processos 

Ambientais 

Local da Zona Rural do município de Mossoró/RN onde o crime 

ambiental aconteceu 

0119757-75.2013.8.20.0106 BR 405 -  KM 07 (sentido decrescente Mossoró). 

0106779-27.2017.8.20.0106 RN 015 – Riacho Grande – Próximo a Penitenciária Agrícola Dr. Mario 

Negócio. 

0106779-27.2017.8.20.0106 RN 015 – Riacho Grande – Próximo a Penitenciária Agrícola Dr. Mario 

Negócio. 

0108160-75.2014.8.20.0106 BR 304 - KM 57 (sentido decrescente Mossoró). 

0106738-60.2017.8.20.0106 BR 110, nas proximidades da entrada do Aterro Sanitário da cidade de 

Mossoró/RN. 

0106778-42.2017.8.20.0106 RN 015 - Fazenda Riachinho – a 7,5 KM da cidade de Mossoró/RN.  

0106778-42.2017.8.20.0106 RN 015 - Fazenda Riachinho – a 7,5 KM da cidade de Mossoró/RN. 

0120478-90.2014.8.20.0106 Sítio Palestina, por trás da Granja Nibrave. 

0103627-39.2015.8.20.0106 Vila Maisa, Rua 8, nº 21. 

0103899-33.2015.8.20.0106 Na entrada da estada carroçável, que leva a Serra Mossoró. 

0106153-76.2015.8.20.0106 Assentamento Nova Esperança, próximo ao Sítio São Francisco. 

0000489-53.2015.4.05.8401 Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia. 

0100240-45.2017.8.20.0106 BR 110 - KM 36. 

0101378-81.2016.8.20.0106 BR 110 – Próximo ao Clube de Tiro de Mossoró/RN 

0107676-55.2017.8.20.0106 Comunidade de Riachinho – Próximo ao Parque Nacional da Furna Feia. 

0107676-55.2017.8.20.0106 Comunidade de Riachinho – Próximo ao Parque Nacional da Furna Feia. 

0103619-28.2016.8.20.0106 Sítio Rincão, próximo ao Loteamento Alto das Brisas, 

0103577-76.2016.8.20.0106 Rodoanel, BR 304 – KM 50, S/N, no Rancho Santo André. 

0107786-88.2016.8.20.0106 Sítio São João, na Localidade de Lagoa de Pau, ao lado da Ponte sobre o rio 

Apodi-Mossoró, na RN 117. 

0101658-18.2017.8.20.0106 BR 304 – KM 54 (sentido de crescente Mossoró). 

0102107-73.2017.8.20.0106 Rodoanel, BR 304 – KM 50, S/N, no Rancho Santo André. 

0102107-73.2017.8.20.0106 Rodoanel, BR 304 – KM 50, S/N, no Rancho Santo André. 

0100437-97.2017.8.20.0106 BR 304 – KM 24 (sentido decrescente Mossoró). 

Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 
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6.13 Os fatores que facilitaram e dificultaram a atuação do Ministério Público no combate aos 

crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017 

 

Com base nos dados da pesquisa documental e, principalmente, nas informações 

colhidas por meio das entrevistas realizadas com o Juiz de Direito titular do 4º Juizado Especial, 

Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca do município de Mossoró/RN; com um dos 

Procuradores da República da Procuradoria da República neste município, que representa o 

Ministério Público Federal e com o Promotor titular da 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró, 

com atuação na defesa do meio ambiente, foi possível identificar alguns fatores que, conforme 

os entrevistados, podem ter facilitado e dificultado a atuação do órgão ministerial no combate 

aos crimes ambientais praticados no município de Mossoró, entre o período de 2013 a 2017.  

 

6.13.1 Fatores que facilitaram a atuação do Ministério Público no combate aos crimes 

ambientais 

 

Identificou-se como fatores que facilitaram a atuação do Ministério Público no 

combate as infrações penais ambientais praticadas no município de Mossoró/RN, entre os anos 

de 2013 a 2017, os seguintes: o surgimento de uma incipiente  consciência ambiental nos 

cidadãos mossoroenses; um sistema de coleta de denúncias, que preserva a identidade das 

pessoas que denunciam as infrações ambientais; as notícias crimes autuadas pelos órgãos de 

fiscalização ambiental chegarem em tempo hábil ao Ministério Público; a criação no município 

do 3º Pelotão da Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte - CIPAM e do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de Mossoró - 

PAAM.  

Conforme o Promotor titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, com 

atuação na defesa do meio ambiente, os cidadãos mossoroense estão aos poucos se tornando 

cada vez mais conscientes da necessidade da preservação ambiental e, por isso, denunciam mais 

aos órgãos de fiscalização ambiental as ocorrências de crimes ambientais. Uma coisa muito 

importante é, certamente, a conscientização da população, inclusive de seus próprios direitos. 

“A população ela está mais consciente, tem mais responsabilidade ambiental, está mais 

consciente com relação a defesa do meio ambiente e entende que isso é necessário, por exemplo, 

para preservar a própria saúde das pessoas”, disse o Promotor em entrevista a este estudo. 
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 A consciência ambiental existe, todavia, ela deve ser aumentada, pois somente uma 

população consciente integralmente do ponto de vista ambiental pode reduzir drasticamente a 

ocorrência de crimes contra o meio ambiente.  

Quanto ao sistema de denúncias anônimas, ainda de acordo com a 3ª Promotoria, este 

é um fator facilitador, pois muitas vezes as pessoas não denunciam temendo retaliações dos 

infratores. Com este sistema, os denunciantes ao não serem obrigados se identificarem, sentem-

se mais protegidos e consequentemente encorajados para denunciarem.  

A respeito das notícias crimes, autuadas pelos órgãos de fiscalização ambiental 

chegarem em tempo hábil ao Ministério Público, de acordo com o Ministério Público Federal, 

evita que durante a tramitação do processo no judiciário, ocorra a prescrição, que consiste no 

fato da perda do direito do Estado punir o transgressor da norma penal ambiental, em razão do 

decurso do tempo, já que o direito de punir deve ser exercido dentro do prazo legalmente 

estabelecido pela legislação.  

“O principal fator, é que as notícias crimes quando são autuadas pelos órgãos 

ambientais, chegam em tempo hábil aqui. A gente sabe que os crimes ambientais possuem penas 

baixas, então, chegam em tempo útil para gente tomar as providências criminais”. Disse O 

Procurador da República no município de Mossoró, que representa o Ministério Público 

Federal, em entrevista a esta pesquisa, sobre os fatores que facilitaram a atuação do órgão 

ministerial no combate aos crimes ambientais.   

Por fim, a criação no município do 3º Pelotão da Companhia Independente de Proteção 

Ambiental da Polícia Militar do Rio Grande do Norte - CIPAM e do Pelotão Ambiental da 

Guarda Civil Municipal de Mossoró – PAAM, são dois outros fatores facilitadores da atuação 

ministerial, visto que, representam de acordo com o Promotor de |Justiça titular da 3ª 

Promotoria, dois grupos de fiscalização ostensiva especificadamente ambiental, compostos por 

pessoas treinadas para atuação na proteção ao meio ambiente. O 3º Pelotão da CIPAM, por 

exemplo, teve participação ativa em 72 processos penais ambientais, dos 91 processos que 

foram consultados na Justiça Federal e Estadual do rio Grande do Norte. Fato este, que 

demonstra a importância desta instituição para o Ministério Público no município. 

 

6.13.2 Fatores que dificultaram a atuação do Ministério Público no combate aos crimes 

ambientais 

 

Com relação aos fatores que dificultaram a atuação do Ministério Público no combate 

as infrações penais ambientais praticadas no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 
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a 2017, identificou-se com base na pesquisa documental e nas entrevistas realizadas, os 

seguintes: dificuldade na localização dos autuados; número reduzido do efetivo dos agentes de 

fiscalização, inexistência de uma delegacia especializada no combate aos crimes ambientais e 

o baixo nível de consciência ambiental do poder público e da sociedade de um modo geral. 

Todos esses fatores, são entraves que acabam prejudicando direta ou indiretamente a 

atuação do Ministério Público no enfrentamento das infrações penais ambientais praticadas no 

município de Mossoró. 

De acordo com o Procurador da República entrevistado, a dificuldade na localização 

dos autuados, que muitas vezes mudam de endereço sem comunicar ao judiciário, acaba sendo 

um fator que dificulta a atuação do órgão ministerial, visto que esta demora  no transcorrer do 

processo pode levar a ocorrência da prescrição punitiva do Estado em razão do decurso do 

tempo, ou seja, o Estado ultrapassa o tempo previsto legalmente para julgar o autuado sem que 

isso seja feito, por motivos de razões diversas, dentre eles, o infrator ambiental não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente pelo Oficial de Justiça para participar dos atos do 

processo.  

“Pescador às vezes fica difícil a gente localizar ele depois, porque ou ele não tem 

endereço fixo ou o endereço dele as vezes não bate com o que está na autuação. Dessa forma, 

ás vezes suspende o processo [...] e fica o processo indefinido ali”. Disse o Procurador da 

República em entrevista a este estudo. 

O poder de polícia12 na fiscalização ambiental no município de Mossoró/RN, é 

atribuição do 3º Pelotão da CIPAM; do IBAMA, do IDEMA, do ICMBio, do PAAM, do setor 

de fiscalização da SEMURB e da própria sociedade. A ação do Ministério Público depende, em 

grande medida, do trabalho desenvolvido por estes órgãos e pela sociedade civil, uma vez que 

são eles quem demanda a interveniência do órgão ministerial, ou seja, a maioria das notícias 

crimes relacionadas ao meio ambiente, chegam ao conhecimento do Ministério Público por 

meio destas instituições ou por denúncia da própria sociedade, Já que o Ministério Público, em 

regra, não realiza fiscalização. 

O 3º Pelotão da CIPAM, possui 24 policiais que integram seu corpo; o IBAMA, tem 

apenas 11 funcionários efetivos, o ICMBio, possui 04 servidores efetivos, sendo desses 04, 02 

Agentes de fiscalização; O PAAM, apesar de ter 35 integrantes, apenas 16 deles fazem a 

fiscalização ostensiva diariamente nas ruas da cidade; o setor de fiscalização da SEMURB, 

                                                           
12 Poder de polícia é a denominação dada a um dos poderes, que atribuem ao estado, a fim de que possa estabelecer, 

em benefício da própria ordem social e jurídica, as medidas, mesmo restritivas aos direitos individuais, que se 

tornem necessárias à manutenção da ordem, da moralidade, da saúde pública e particular e o bem coletivo. 
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possui apenas 12 fiscais ambientais e o IDEMA, além de possuir um efetivo também reduzido, 

possui sua sede na Capital do Estado. 

Diante desse contexto, o número reduzido do efetivo das instituições acimas referidas 

é um fator crucial que pode dificulta a atuação do Ministério Público, visto que quanto menor 

o número de efetivos das mesmas, menor será o poder de fiscalização ambiental destas 

entidades de defesa do meio ambiente. E, assim, quanto menor for o poder de fiscalização 

ambiental destas entidades, menos o Ministério Público toma conhecimento das ocorrências de 

crimes ambientais. 

Segundo o Promotor titular da 3ª Promotoria, da Justiça Estadual do Rio grande do 

Norte no município de Mossoró, a principal dificuldade enfrentada por esta promotoria no 

combate aos crimes ambientais no município, é a deficiência na fiscalização, tanto por parte da 

SEMURB, do 3º pelotão da CIPAM, do IDEMA e do IBAMA. Para o Promotor o que preocupa 

é o pouco efetivo e a estrutura defasada desses órgãos, que possuem poucos veículos, 

computadores e instalações físicas inadequadas, para eles poderem fazer com eficiência o 

trabalho deles de apuração das infrações ambientais. 

De acordo com o Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial, Cível, Criminal e da 

Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, o Ministério Público depende para realização de 

suas investigações da autuação da polícia, pois somente vai chegar ao conhecimento do órgão 

ministerial se alguém investigar e trouxer para ele a questão, com exceção apenas para o caso 

em que ele receba uma notícia de alguém de que está acontecendo um crime ambiental, hipótese 

em que ele pode abrir um Inquérito e investigar.  

Segundo o Magistrado, o Ministério Público de Mossoró está dotado de uma 

promotoria específica para atuar na defesa do meio ambiente. Tem à frente desta promotoria 

um Promotor bastante atuante e que tem feito um excelente trabalho, entretanto a promotoria 

possui suas limitações em razão da capacidade investigativa dos órgãos de fiscalização que 

possuem o dever de fornecer para ela os elementos necessários para que a mesma possa 

ingressar com as ações nos casos de crimes ambientais. 

 “Para que se tenha um maior combate aos crimes ambientais, tem que se ter uma 

fiscalização maior. O problema da defesa do Direito Ambiental hoje, na tutela do meio 

ambiente, é a carência de fiscalização [...]”. Disse o Juiz titular do 4º Juizado Especial, Cível, 

Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, em entrevista a esta pesquisa. 

A inexistência no município de uma delegacia especializada no combate aos crimes 

ambientais é outro ponto de estrangulamento, posto que a polícia judiciária (Polícia Civil), 

apresenta várias limitações, dentre elas o reduzido número de agentes e a carência de recursos 
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técnicos, tendo que priorizar ações mais urgentes tais como: combate ao narcotráfico, roubos, 

furtos, homicídios, dentre outros, fato que ocorre em quase todos os municípios brasileiros. 

O poder público municipal, apesar dos avanços notórios dos últimos anos, com a 

criação da SEMURB, e a promulgação do Plano Diretor e do Código de Meio Ambiente, 

continua sendo também um dos agentes responsáveis pela poluição no município, visto que 

ainda não implementou satisfatoriamente o saneamento de toda cidade.  

De acordo com dados fornecidos pela Secretária da SEMURB, em 2018, 72% das 

obras de saneamento básico da cidade estavam concluídas. Entretanto, de acordo com 

informações requeridas por meio de ofício, fornecidas pela Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte – CAERN, o índice de coleta de esgotos na cidade em 2017, era de apenas 

42,83%. Este fato se dar em razão de muitas áreas da cidade onde as obras foram concluídas 

pelo poder público municipal, ainda não se entrarem em operação.    

Por fim, a baixa consciência ambiental da maioria dos cidadãos mossoroenses, que 

desconhecem ou ignoram a importância da preservação ambiental para o espaço em que vivem, 

poluindo, desmatando, emitindo ruídos em excesso, construindo irregularmente, dentre outras 

atividades consideradas criminosas se constitui noutro fator que prejudica a atuação do 

Ministério Público, bem como, também, todos os demais órgãos de defesa do meio ambiente 

com atuação no município de Mossoró/RN. 

Dessa forma, parece evidente que o Ministério Público sozinho não consegue fazer 

muita coisa para combater os crimes ambientais. O seu desempenho, depende e muito, da 

atuação, principalmente dos órgãos de fiscalização ambiental, que levam ao seu conhecimento 

as ocorrências de crimes contra o meio ambiente. Sem uma fiscalização eficiente desses órgãos 

a atuação do Ministério Público fica comprometida. 

 

6.14 Informantes dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre 2013 e 

2017, ao Ministério Público 

 

Segundo o titular da 3ª Promotoria com atribuições na defesa do meio ambiente e da 

Procuradoria da República no município de Mossoró, a cooperação mútua com os órgãos de 

fiscalização ambiental no município, tem sido muito eficiente no que tange a prestação de 

informações sobre a ocorrência de irregularidades ambientais. 

A 3ª Promotoria e a Procuradoria da República no Município de Mossoró, avaliam  a 

cooperação interinstitucional como muito positiva, pois para o bom funcionamento do controle 
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ambiental pressupõe que o Ministério Público atue conjuntamente com os órgãos públicos 

destinados a proteção ambiental, à nível municipal, estadual e federal.  

O gráfico a seguir, produzido a partir dos dados da pesquisa documental nos 91 

processos penais ambientais consultados, mostra as instituições que atuaram no sentido de 

informar ao Ministério Público a ocorrência dos 97 crimes ambientais identificados na pesquisa 

documental, que foram praticados em Mossoró, entre o período de 2013 a 2017. 

 

Gráfico 17 – Instituições informantes dos crimes ambientais praticados no município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017, nos 91 processos consultados. 

  
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Das instituições destacadas no gráfico 17, que atuam diretamente na fiscalização 

ambiental ostensiva, se destaca o 3º Pelotão da CIPAM. Este pelotão teve participação ativa em 

72 processos penais ambientais, dos 91 processos que foram consultados na Justiça Federal e 

Estadual do Rio Grande do Norte. Este fato, é um indicativo que demonstra a importância deste 

pelotão para o Ministério Público no município de Mossoró/RN. 

 

 

6.15 A situação dos processos penais ambientais consultados até a data de 21 de maio de 2018 

 

A partir da pesquisa documental realizada na Justiça Estadual – TJRN e Federal do 

Rio Grande do Norte – JFRN, nos 91 processos penais ambientais distribuídos e relacionados 

63

13

3

2
2

2
2

1 1

1 1

INSTITUIÇÕES INFORMANTES DOS CRIMES AMBIENTAIS AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NOS PROCESSO CONSULTADOS

Polícia Civil + CIPAM

Polícia Rodoviária Federal + IBAMA

Polícia Civil + CIPAM + IBAMA

Polícia Civil + IDEMA + CIPAM

IBAMA

Polícia Federal

Polícia Civil

Polìcia Civil + Polícia Rodoviária Federal

Polícia Civil +  Guarda Civil Municipal

Polícia Civil + SEMURB

ICMBio + CIPAM



223 
 

a crimes ambientais que foram praticados no município de Mossoró/RN, entre os anos de 2013 

a 2017, foi possível fazer a identificação de como se encontravam os referidos processos no 

Poder Judiciário até a data de 21 de maio de 2018. 

Diante desse contexto, dos 91 processos penais ambientais consultados, até a data de 

21 de maio de 2018; 65 deles estavam em andamento, aguardando alguma etapa processual em 

suas tramitações; 15 já se encontravam julgados; 10 estavam suspensos e apenas 01 deles, 

apesar de já ter sido julgado em primeira instância na Justiça Federal se encontrava em grau de 

recurso para uma instância superior.  

O gráfico 18 a seguir, produzido a partir dos dados colhidos na pesquisa documental, 

mostra resumidamente a situação processual dos 91 processos analisados fisicamente, que 

servem de base para esta pesquisa. 

 

Gráfico 18 – Situação dos 91 processos penais ambientais consultados fisicamente na Justiça 

Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, até a data de 21 de maio de 2018. 

 
Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). 

Elaborado pelo autor (2018).  

 

Dos 65 processos que se encontravam em andamento 25 deles estavam aguardando a 

realização de Audiência de Instrução e Julgamento; 12 estavam esperando a realização de 

Audiência Preliminar; 25 aguardando o cumprimento por parte do (s) autuado (s) do pactuado 

na transação penal; 02 se encontravam aguardando serem sentenciados pelos magistrados e, 01 

deles encontrava-se em início de tramitação, pois tinha chegado ao judiciário a pouco tempo e 

sequer tinha sido enviado ainda pelo Judiciário para o Ministério Público.  

Os 15 processos que já estavam julgados pelo Judiciário em 08 deles havia sido extinta 

a punibilidade do (s) autuado (s) pelo cumprimento integral da transação penal; em 03 a 

punibilidade do (s) autuado (s) tinha sido extinta pela prescrição; em 02 casos a punibilidade 

65

15

10

1

SITUAÇÃO DOS 91 PROCESSOS CONSULTADOS ATÉ O DIA 21/05/2018

Processos em andamento

Processos julgados

Processos suspensos

Processos em grau de recurso



224 
 

ocorreu em razão do cumprimento integral da suspensão condicional do processo; em 01 caso 

houve a condenação do acusado pelo judiciário a uma pena privativa de liberdade de 06 meses 

de detenção a ser cumprida em regime aberto e, em 01 outro caso, houve a denominada 

absolvição imprópria, ou seja, apesar de ter ficado constatado que o acusado praticou o crime 

de maus-tratos de animais, em razão do mesmo não poder ser responsabilizado por seu atos ( 

ser inimputável), por ser vítima de uma doença mental devidamente comprovada nos autos do 

processo, o magistrado julgou improcedente a denúncia do Ministério Público, mas aplicou uma 

medida de segurança contra o acusado, consistente em tratamento ambulatorial, por tempo 

indeterminado, enquanto não for cessada a periculosidade do autor do fato. 

Quanto aos 10 processos que se encontravam suspensos, 09 deles estavam aguardando 

o cumprimento do que havia sido pactuado na suspensão condicional do processo e 01 deles 

estava aguardando a localização de um dos 10 autuados no processo, que apesar das várias 

tentativas não tinha sido encontrado pelo oficial de justiça para sua citação pessoal. 

Por fim, identificou-se apenas 01 processo em grau de recurso, No caso concreto, a 

defesa da pessoa física condenada em primeira instância, pelo juízo da 8ª Vara Federal da 

Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a uma pena privativa de liberdade de 01(um) mês e 15 

(quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias multas na razão de 1/30 avos do salário mínimo no 

tempo do fato, inconformada com a decisão, ajuizou um Recurso de Apelação para o Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, visando a reforma da sentença recorrida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As preocupações se intensificam, e a sociedade ainda carece de garantias de uma 

proteção ambiental eficiente. Nesse contexto, ter acesso a um meio ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo, representa certamente uma condição indispensável para se 

promover uma sadia qualidade de vida do ser humano. 

Em função das ações antrópicas que alteram o ambiente, esta pesquisa buscou abordar 

como tem se dado a relação da sociedade com a natureza no município de Mossoró/RN e o que 

o poder público por meio de um de seus órgãos de controle ambiental, essencial à sua função 

jurisdicional, que é o Ministério Público, tem feito para combater os crimes ambientais 

praticados neste município. 

Mesmo diante da discussão ecológica, em pleno século XXI, a degradação do meio 

ambiente ainda é algo extremamente presente, que ocorre em todos os lugares, a todo o 

momento. Mossoró não está fora desse contexto. Ao contrário, sofre de quase todas as espécies 

de crimes ambientais, notadamente, os de poluição, contra a fauna, contra flora e contra a 

administração ambiental. 

O ser humano, no processo de produção e reprodução do espaço geográfico 

mossoroense transformou-se em um agente provocador de desequilíbrios ambientais e o Direito 

Ambiental, nesta perspectiva, emerge da necessidade de buscar impor limites a ação humana 

no tocante a relação com o meio ambiente, buscando dessa forma dirimir o conflito entre o 

homem e a natureza.  

Embora o Brasil possua uma legislação ambiental própria, a sua efetividade social é 

ainda muito incipiente devido à falta de aparelhamento técnico e humano dos órgãos ambientais 

de fiscalização, o que facilita e, em determinados casos até instiga a prática de atos criminosos 

contra o meio ambiente.  

O município de Mossoró avança na criação de suas próprias leis ambientais, entretanto 

a gestão e planejamento do meio ambiente ainda são incipientes, a exemplo do sistema de 

saneamento básico, que ainda não foi concluindo e do Plano Diretor, que se encontra 

desatualizado, o que requer urgentemente a sua revisão. Não basta apenas possuir um 

ordenamento jurídico esparso se a administrações públicas carece de corpo técnico capacitado, 

estrutura técnica e condições financeiras. 
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Consequência desse fato é o quadro diversificado de crimes ambientais identificados 

na pesquisa, que foram praticados no município de Mossoró durante o recorte temporal de 2013 

a 2017, tanto por pessoas físicas como jurídicas, que representou um considerável número de 

infrações, agrupadas em 13 categorias de crimes diferentes.  

A partir da tabulação e análise dos dados levantados na pesquisa documental, foi 

possível, inclusive, traçar um perfil social dos autuados. Tratam-se em sua maioria de pessoas 

físicas alfabetizadas do sexo masculino, solteiros ou casados, entre uma faixa etária de 18 a 43 

anos e quanto à profissão são empresários, motoristas, comerciantes e agricultores, que 

causaram principalmente poluição sonora no período noturno, tinham em cativeiro animais 

silvestres e maus-tratos em animais. 

As ações identificadas nos processos consultados provocam certamente prejuízos 

socioambientais e riscos tanto aos habitantes como visitantes, na medida em que ocasionam 

transformações e alterações significativas tanto nos espaços quanto ao meio ambiente, visto que 

ao provocarem ações degradadoras ocasionam diversas consequências negativas como: lesão 

ao ecossistema natural; extinção de espécies; maus tratos aos animais; ameaça à biodiversidade; 

poluição hídrica, sonora, do ar e do solo; ameaça ou até mesmo a mortandade de especeis e 

riscos diversos a saúde pública.  

Constatou-se na pesquisa a ocorrência de 03 prisões em flagrante pela prática de 

crimes ambientais, entretanto em virtude da existência de institutos processuais que evitam a 

aplicação da pena privativa de liberdade, mas não exime o autor do crime de reparar o dano, a 

punição daqueles que cometem crimes ambientais no município de Mossoró/RN, na maioria 

das vezes, se dá através de multas pecuniárias, a prestação de serviços à comunidade por um 

determinado período de tempo e a recuperação da área degradada, não tendo sido identificado 

na pesquisa nenhuma sentença condenatória, que tenha privado de fato o condenado de sua 

liberdade. 

Quanto ao Ministério Público, restou evidenciado que o órgão ministerial tem se 

mostrado bastante atuante e comprometido com o combate aos crimes ambientais que são 

praticados na área de estudo, seja no âmbito preventivo ou repressivo, através de instrumentos 

processuais e extraprocessuais, que buscam apurar a responsabilidade penal daqueles que 

cometem infrações ambientais no município, embora esteja atrelado a uma série de limitações, 

que revelam as deficiências do poder do Estado para satisfação do bem comum. 

Entretanto, a pesquisa ainda verificou que existem fatores que dificultam a atuação do 

Ministério Público, sendo o mais preocupante o número reduzido do efetivo dos agentes de 

fiscalização dos órgãos ambientais. O órgão ministerial possui atuação limitada no combate os 
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crimes ambientais em Mossoró, visto que o seu desempenho, depende e muito, da atuação dos 

órgãos de fiscalização ambiental com atuação na área de estudo, pois são estes órgãos que levam 

ao seu conhecimento as ocorrências de crimes contra o meio ambiente. Dessa forma, sem uma 

fiscalização eficiente desses órgãos a atuação do Ministério Público fica seriamente 

comprometida. 

Apesar do número expressivo de órgãos de fiscalização ambiental com atuação no 

município de Mossoró/RN, o estudo constatou que os mesmos apresentam deficiências para 

realizarem o trabalho de fiscalização, pois além de possuírem poucos recursos técnicos 

disponíveis o quadro de efetivo é notoriamente reduzido, o que representa nitidamente um fator 

que prejudica a atuação do Ministério Público, que depende dos mesmos, na maioria das vezes, 

para tomar conhecimento das ocorrência das infrações ambientais.  

Dessa forma, cabe neste estudo algumas proposições, como sugerir ao poder público, 

em suas diferentes esferas de governança, uma maior preocupação com os órgãos de 

fiscalização ambiental com atuação na área territorial do município, no sentido de destinar aos 

mesmos mais investimentos para melhor aparelha-los com recursos técnicos e humano, pois os 

poucos recursos técnicos e o número reduzido de efetivo desses órgãos na atualidade 

prejudicam a fiscalização ambiental e a atuação do Ministério Público e consequentemente 

estimula as práticas criminosas, que atentam contra o meio ambiente. 

Discute-se muito sobre a camada de ozônio, chuva ácida, o desmatamento da 

Amazônia e o aquecimento global, mas o discurso do “pensar global e agir local”  sugere que  

ainda não esteja internalizado como deveria no imaginário social da população da área de 

estudo, apesar de aos poucos a sociedade está compreendendo a necessidade da preservação 

ambiental. 

A partir dos apontamentos apresentados, é possível inferir que o uso sustentável dos 

recursos naturais e do patrimônio urbano e cultural da área de estudo depende da tomada de 

consciência ambiental do poder público e do cidadão mossoroense na medida em que esses 

sujeitos devem perceber-se como parte integrante do ecossistema e que é possível manter uma 

convivência harmoniosa com a natureza. 

Dessa forma, sugere-se que somente a consciência ambiental pode criar uma ética 

ambiental capaz de mover o homem na direção da defesa do meio ambiente. A ética ambiental 

conduzirá o homem para o exercício livre e consciente do controle social, elemento 

indispensável para fazer valer a ordem jurídica ambiental. É preciso formar cidadãos 

conscientes, capazes de debater e repensar valores voltados para construção de sociedade 
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sustentáveis do ponto de vista ecológico, social e econômico, pois cidadãos conscientes do 

ponto de vista ambiental denunciam ao Poder Público as infrações ambientais detectadas. 

Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam servir de subsídio para os 

formuladores de políticas ambientais do poder público no planejamento das ações 

governamentais no município e que esta pesquisa tenha atingido adequadamente os objetivos 

propostos e que possa proporcionar aos leitores, refletir sobre a temática proposta de forma a 

produzir outras discussões, bem como mais pesquisas voltadas à análise dos crimes ambientais 

que são cometidos diariamente em Mossoró. 

Por fim, deseja-se, ainda, que este estudo contribua de alguma forma para os 

pesquisadores interessados no tema, sem, no entanto, ter a pretensão de esgotar o assunto, já 

que a questão ambiental é extremamente complexa e interdisciplinar. Mas cabe ao poder 

público exercer com eficácia a proteção dos nossos recursos. Nesse sentido, entende-se que 

novos estudos devem ser realizados com o objetivo de contribuir para a discussão das infrações 

ambientais cometidas constantemente na área de estudo. Somente dessa maneira, se torna 

possível pensar em um binômio sociedade-natureza de forma sustentável. O compromisso 

individual e coletivo das pessoas na busca por um meio ambiente mais saudável e equilibrado 

é o caminho para a sustentabilidade. 
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APÊNDICE A 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL - DGA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- PPGEO 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA – MAG 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Eu, ______________________________________, portador do CPF/MF nº. 

_______________, representante legal da (o) ___________________, com sede localizada no 

endereço: _____________________________________, Mossoró/RN, venho através deste 

documento, conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada: Crimes contra o 

meio ambiente e ações do ministério público: estudo de caso dos crimes ambientais 

praticados no Município de Mossoró/RN (período de 2013 a 2017), sob a orientação do Prof. 

Dr. Marcos Lunardi Escobar, vinculado a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, a ser realizada_________________________________________________________. 

 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 

466/12 e suas complementares.  

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição co-participante 

do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem-estar 

dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem-estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo 

em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que 

segue abaixo: 

 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem 
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penalidade ou prejuízos.  

 

 

Mossoró/RN, ___ de __________ de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Participante 
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APÊNDICE B 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL - DGA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- PPGEO 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA - MAG 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Crimes contra o meio ambiente 

e ações do ministério público: estudo de caso dos crimes ambientais praticados no 

município Mossoró/RN (período de 2013 a 2017)” coordenada pelo Prof. Dr. Marcos Lunardi 

Escobar e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, o participante será submetido ao seguinte procedimento: 

Será entrevistado, por meio de uma entrevista semiaberta, com perguntas abertas e 

fechadas sobre a temática da pesquisa, cuja responsabilidade de aplicação da entrevista é do 

aluno pesquisador, Raimundo Alberto Costa Queiroz, licenciado em Geografia e bacharel em 

Direito, aluno do Mestrado Acadêmico em Geografia do Campus Central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, matrícula 0122017-02. As informações coletadas serão 

organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de 

estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Demonstrar, a luz do ordenamento jurídico 

brasileiro, que tipos de crimes ambientais foram praticados no município de Mossoró/RN, entre 

o período de 2013 e 2017 e, quais as ações desenvolvidas pelo ministério público estadual e 

federal, na tentativa de combater estes delitos. E como objetivos específicos:  
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 Identificar os crimes ambientais que foram cometidos no município de Mossoró/RN, 

entre o período de 2013 a 2017. 

 Mostrar a distribuição espacial dos crimes ambientais praticados no município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017; 

 Apontar quais as medidas jurídicas específicas que o ministério público estadual e 

federal tomou diante da responsabilidade criminal daqueles que praticaram crimes 

ambientais no município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017. 

 Determinar os fatores que facilitam ou dificultam a atuação do ministério público no 

enfretamento dos crimes ambientais praticados no município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017. 

 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de se mostrar para sociedade mossoroense 

que tipos de crimes ambientais são cometidos no município de Mossoró/RN e o que o Estado, 

por meio de uma de suas instituições permanentes, essencial e indispensável a sua função 

jurisdicional, que é o ministério público, tem feito juridicamente para coibir estes delitos 

ambientais.  

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são o de se 

constranger diante do entrevistador e o de expor o ponto de vista da Instituição Pública que 

representa, sobre a temática da pesquisa. Esses riscos serão minimizados mediante: a garantia 

de que apenas o aluno pesquisador, Raimundo Alberto Costa Queiroz, em ambiente fechado, 

poderá aplicar o questionário e, somente este e o pesquisador responsável (orientador), Prof. 

Dr. Marcos Lunardi Escobar, poderão manusear e guardar os questionários. 

Os dados coletados por meio do questionário serão, ao final da pesquisa, armazenados 

em CD-ROM, Pen Drive e em Caixa Arquivo, e serão guardados por no mínimo cinco anos, 

sob a responsabilidade do aluno pesquisador, Raimundo Alberto Costa Queiroz, em seu 

escritório particular em sua residência, localizada na Rua José de Sousa, 216, Alto de São 

Manoel, Mossoró/RN, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o aluno pesquisador, Raimundo Alberto 

Costa Queiroz, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Central, com 
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endereço residencial na Rua José de Sousa, 216, Alto de São Manoel, CEP: 59625-150 – 

Mossoró/RN. Telefone: (84) 98704-4892.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito à indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 

material para reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do aluno pesquisador, Raimundo 

Alberto Costa Queiroz. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O aluno pesquisador estará à disposição 

para qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após 

todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre: 

 

Concordo plenamente em participar desta pesquisa “Crimes contra o meio ambiente 

e ações do ministério público: estudo de caso dos crimes ambientais praticados no 

município Mossoró/RN (período de 2013 a 2017)”. Declarando, para os devidos fins, que fui 

devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 

submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a 

mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo 

a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa. 

 

Mossoró/RN, ______ de ________________ de 2018.  

 

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Aluno Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 
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APÊNDICE C 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL - DGA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA- PPGEO 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA - MAG 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

 

Eu, ___________________________________________, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar 

ciente da necessidade da gravação de áudio produzido por mim, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o 

pesquisador, Raimundo Alberto Costa Queiroz, do projeto de pesquisa intitulado, “Crimes 

contra o meio ambiente e ações do ministério público: estudo de caso dos crimes 

ambientais praticados no município Mossoró/RN (período de 2013 a 2017)”, a realizar 

captação de áudios que se façam necessários sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas cópias) para fins científicos 

e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações ou teses, além de slides e 

transparências), em favor do pesquisador da pesquisa, acima especificado, obedecendo ao que 

está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (ECA, Lei N.º 

8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Mossoró/RN, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

       Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

      Assinatura do pesquisador responsável 

 

IMPRESSÃO 
DATILOSCÓPICA 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA A UM DOS ANALISTAS AMBIETAIS 

DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO IBAMA DE MOSSORÓ/RN. 

 

1. O IBAMA possui competência para fiscalizar os crimes ambientais que são praticados no 

Município de Mossoró/RN? 

2. Qual a área de abrangência de fiscalização do Escritório Regional do IBAMA de Mossoró? 

3. Que tipos de crimes ambientais foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

4. Como foi a relação estabelecida entre o IBAMA e o Ministério Público Estadual e Federal 

no combate aos crimes ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

5. Que análise o IBAMA faz da atuação do Ministério Público Estadual no combate aos crimes 

ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 

2017? 

6. Que análise o IBAMA faz da atuação do Ministério Público Federal no combate aos crimes 

ambientais de competência da Justiça Federal, praticados no Município de Mossoró/RN, entre 

o período de 2013 a 2017? 

7. Como o IBAMA avalia a efetividade da legislação ambiental no tocante aos crimes 

ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 

2017? Essa legislação está sendo efetiva? 

8. Para o IBAMA, que fatores facilitaram ou dificultaram a atuação do Ministério Público 

Estadual no combate aos crimes ambientais praticados no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

9. Para o IBAMA, que fatores facilitaram ou dificultaram a atuação do Ministério Público 

Federal no combate aos crimes ambientais de competência da Justiça Federal, praticados no 

Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

10. O Escritório Regional local do IBAMA se encontra aparelhado tecnicamente e com corpo 

capacitado para fiscalizar eficientemente os crimes ambientais que são praticados no Município 

de Mossoró/RN e toda a área de abrangência do Escritório? 
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11. Com relação ao número de funcionários do Escritório Regional local do IBAMA, este 

número é suficiente para atender as necessidades da unidade?  

12. Quando chega ao conhecimento do Escritório Regional local do IBAMA, da ocorrência de 

um crime ambiental praticado no município de Mossoró/RN, quais as ações desenvolvidas por 

este órgão?  

13. Uma questão ambiental de destaque aqui município de Mossoró/RN, que é constantemente 

divulgado pela mídia e estudioso da UERN e da UFERSA tem feito estudos sobre esse 

problema é a questão da poluição do rio Apodi-Mossoró. Para o IBAMA, quais são os tipos de 

crimes ambientais que são praticados contra o rio Apodi-Mossoró e sua área de preservação 

permanente, dentro da área de circunscrição do município? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA AO COMANDANTE DO 3º PELOTÃO 

DA COMPANHIA IDEPENDENTE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – CIPAM, DA 

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

1. A CIPAM possui competência para fiscalizar os crimes ambientais que são praticados no 

Município de Mossoró/RN? 

2. Qual a função da CIPAM no combate aos crimes ambientais? 

3. Qual a área de abrangência territorial da CIPAM? 

4. Qual o efetivo e os recurso técnicos que o 3º Pelotão da CIPAM possui? 

5. Que tipos de crimes ambientais foram praticado no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

6. Como foi a relação estabelecida entre o 3º Pelotão da CIPAM e o Ministério Público Estadual 

e Federal, no combate aos crimes ambientais que foram praticados no Município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

7. Que análise o 3º Pelotão da CIPAM faz da atuação do Ministério Público Estadual no 

combate aos crimes ambientais cometidos no Município de Mossoró/RN, entre o período de 

2013 a 2017? 

8. Com relação ao Ministério Público Federal, qual a análise que a CIPAM faz da atuação do 

mesmo no combate aos crimes ambientais cometidos no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 
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9. Como o 3º Pelotão da CIPAM avalia a efetividade da legislação ambiental no tocante aos 

crimes ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 

a 2017? 

10. O 3º Pelotão da CIPAM se encontra aparelhado tecnicamente e com corpo qualificado para 

fiscalizar eficientemente os crimes ambientais praticados no Município de Mossoró/RN e sua 

área de abrangência? 

11. Qual o grande desafio do 3º Pelotão da CIPAM no combate aos crimes ambientais no 

Município de Mossoró/RN? 

12. Com relação ao rio Apodi Mossoró, alguns estudiosos da UERN e da UFERSA tem 

realizado trabalhos que atestam que o rio se encontra passando por uma série problemas 

ambientais. Que tipos de crimes ambientais são praticados contra o rio Apodi-Mossoró na área 

do município de Mossoró/RN? 

13. A atuação do 3º pelotão da CIPAM tem sido realizada mais no sentido preventivo ou no 

sentido ostensivo punitivo? 

14. Que fatores poderiam ajudar o 3º Pelotão da CIPAM ser cada vez mais eficiente no combate 

aos crimes ambientais no município de Mossoró/RN? 

15. Como tem sido a relação do 3º Pelotão da CIPAM com o Pelotão Ambiental da Guarda 

Civil Municipal? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA A REPRESENTANTE LEGAL DA 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANO DO 

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN – SEMURB. 

 

 

1. De acordo com o Art. 23 da Constituição Federal o Município pode legislar de maneira 

suplementar ao Ordenamento Jurídico da União e do Estado ao qual se encontra agregado 

administrativamente. Dentro desse contexto o Município de Mossoró possui alguma legislação 

própria no tocante ao Meio Ambiente? Cite-as. 

2. A SEMURB desenvolveu algum projeto a curto, médio ou longo prazo para combater as 

infrações ambientais praticadas no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

Caso positivo discorra sobre o mesmo. 

3. Que ações a SEMURB tomou, entre o período de 2013 a 2017, na tentativa de combater as 

infrações ambientais praticadas no Município Mossoró/RN? 



252 
 

4. Que tipos de crimes ambientais foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

5. Como foi a relação da SEMURB com o Ministério Público Estadual e Federal, frente a 

problemática dos crimes ambientais praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período 

de 2013 a 2017? 

6. Que avaliação a SEMURB faz com relação à atuação do Ministério Público Estadual no 

combate aos crimes ambientais praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 

2013 a 2017? 

7. Que avaliação a SEMURB faz com relação à atuação do Ministério Público Federal no 

combate aos crimes ambientais da competência da Justiça Federal, praticados no Município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

8- Existe alguma outra consideração que a SEMURB gostaria de enfatizar a cerca das questões 

ambientais no município de Mossoró/RN, que as perguntas já realizadas não contemplaram? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA AO JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

MOSSORÓ/RN. 

 

 

1. Qual o papel do Poder Judiciário no combate aos crimes ambientais? 

2. Para este Juízo a legislação ambiental brasileira é eficiente no combate aos crimes 

ambientais? 

3. Os crimes ambientais estão previstos apenas na Lei dos crimes ambientais ou existem crimes 

ambientais previstos, também, em outras Leis? 

4. Que tipos de crimes ambientais, da competência da Justiça Estadual, foram praticados no 

Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

5. Que tipos de punições foram aplicadas aqueles que praticaram crimes ambientais no 

Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

6. Quem mais praticou crimes ambientais no Município de Mossoró/RN, entre o período de 

2013 a 2017, foram as pessoas físicas ou jurídicas? 

7. Que análise este Juízo faz da atuação do Ministério Público Estadual no combate aos crimes 

ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 

2017? 
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8. Para este Juízo, que fatores facilitaram ou dificultaram a atuação do Ministério Público no 

combate aos crimes ambientais que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o 

período de 2013 a 2017? 

9. Que fatores poderiam contribuir para uma maior punição aqueles que praticam crimes 

ambientais no município de Mossoró/RN? 

10. Tem alguma outra consideração que este Juízo gostaria de fazer que as perguntas até agora 

feitas não contemplaram? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA AO CHEFE DO PARQUE NACIONAL 

DA FURNA FEIA EM MOSSORÓ/RN. 

 

 

1. Qual a função do ICMBio no Município de Mossoró/RN? 

2. Que tipos de crimes ambientais foram praticados no Parque Nacional Furna Feia, entre o 

período de 2013 a 2017? 

3. Como foi a relação estabelecida entre Ministério Público Federal e a Direção do Parque 

Nacional Furna Feia, no combate aos crimes ambientais que foram praticados neste parque, 

entre o período de 2013 a 2017? 

4. Como a Direção do Parque Nacional Furna Feia e o ICMBio faz da atuação do Ministério 

Público Federal no combate aos crimes ambientais, que foram praticados neste parque, entre o 

período de 2013 a 2017? 

5. Para o ICMBio e a Direção do Parque Nacional de Furna Feia, que fatores facilitaram ou 

dificultaram a atuação do Ministério Público Federal no combate aos crimes ambientais 

praticados neste parque, entre o período de 2013 a 2017? 

6. O ICMBio, no Município de Mossoró/RN, se encontra aparelhado tecnicamente e com corpo 

capacitado para fiscalizar eficientemente os crimes ambientais que são praticados no Parque 

Nacional da Furna Feia? 

7. O que representa a Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia? 

8. Existe uma área de extensão em quilômetros, além da área de limite do parque, que configura 

a Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Furna Feia? 

9. Tem alguma consideração a mais que a Direção do Parque Nacional da Furna Feia gostaria 

de enfatizar, que as perguntas formuladas não contemplaram? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA A UM DOS PROCURADORES DA 

REPÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. 

 

1. Qual o papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente e combate aos crimes 

ambientais de acordo com o Ordenamento Jurídico brasileiro? 

2. Que tipos de crimes ambientais, da competência da Justiça Federal, foram praticados no 

Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

3. Quando chega ao conhecimento da Procuradoria da República a prática de um delito 

ambiental, da competência da Justiça Federal, praticado no Município de Mossoró/RN, quais 

são as ações desenvolvidas por esta instituição? 

4. Quais foram os instrumentos processuais e extraprocessuais que o Ministério Público Federal 

fez uso para combater os crimes ambientais, da competência da Justiça Federal, que foram 

praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

5. Como o Ministério Público Federal avalia a eficácia desses instrumentos no combater aos 

crimes ambientais, da competência da Justiça Federal, que foram praticados no Município de 

Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

6. A ação do Ministério Público Federal frente àqueles que praticaram crimes ambientais, da 

competência da Justiça Federal, no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017, 

ela foi voltada principalmente para punição, prevenção ou sensibilização dos infratores? 

7. Como foi o regime de colaboração entre os órgãos governamentais e não governamentais e 

o Ministério Público Federal frente ao combate aos crimes ambientais, da competência da 

Justiça Federal, que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 

2017? 

8. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República, desenvolveu, entre o 

período de 2013 e 2017, algum Projeto voltado para prevenção dos crimes ambientais 

praticados no município de Mossoró? 

9. Para Procuradoria da República, que fatores facilitaram a atuação do Ministério Público 

Federal no combate aos crimes ambientais, da competência da Justiça Federal, que foram 

praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

10. Para Procuradoria da República, que fatores dificultaram a atuação do Ministério Público 

Federal no combate aos crimes ambientais, da competência da Justiça Federal, que foram 

praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 



255 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIABERTA AO PROMOTOR TITULAR DA 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ/RN, COM 

ATRIBUIÇÃO EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE. 

 

1. Qual o papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente e combate aos crimes 

ambientais de acordo com o Ordenamento Jurídico brasileiro? 

2. Que tipos de crimes ambientais, da competência da Justiça Estadual, foram praticados no 

Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

3. Com relação aos maus tratos animais por meio de rinha de galo.  Neste caso específico de 

quem deve ser a responsabilidade pela guarda dos galos de briga apreendido em casos desse 

tipo de crime? 

4. Quem mais praticou crimes ambientais, da competência da Justiça Estadual, no Município 

de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? As pessoas físicas ou jurídicas? 

5. Quando chega ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a prática de um delito ambiental, 

da competência da Justiça estadual, praticado no Município de Mossoró/RN, quais são as ações 

desenvolvidas por esta instituição? 

6. Esta Promotoria de Justiça considera a legislação ambiental criminal eficiente para combater 

os crimes ambientais? 

7. Como o Ministério Público Estadual avalia a eficácia dos instrumentos utilizados por esta 

Promotoria no combater aos crimes ambientais, da competência da Justiça Estadual, que foram 

praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

8. A ação do Ministério Público Estadual frente àqueles que praticaram crimes ambientais, da 

competência da Justiça Estadual, no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017, 

foi voltada principalmente para punição, prevenção ou sensibilização dos infratores? 

9. Como foi o regime de colaboração entre os órgãos governamentais e não governamentais e 

o Ministério Público Estadual frente ao combate aos crimes ambientais, da competência da 

Justiça Estadual, que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 

a 2017? 

10. Ministério Público por meio desta promotoria de justiça, desenvolveu entre o período de 

2013 a 2017, algum projeto voltado para prevenção dos crimes ambientais no Município de 

Mossoró/RN? Caso positivo, qual ou quais? 

11. Para esta Promotoria de Justiça, que fatores facilitaram ou dificultaram a atuação do 

Ministério Público Estadual no combate aos crimes ambientais, da competência da Justiça 

Estadual que foram praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 
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12. A criação do 3º Pelotão da CIPAM e recentemente do Pelotão Ambiental da Guarda Civil 

Municipal são fatores, também, que facilitaram a atuação do Ministério Público Estadual? 

13. Para esta Promotoria de Justiça, que fatores dificultaram a atuação do Ministério Público 

Estadual no combate aos crimes ambientais, da competência da Justiça Estadual que foram 

praticados no Município de Mossoró/RN, entre o período de 2013 a 2017? 

14. A pouca consciência ambiental do mossoroense de um modo geral seria um fator que 

dificulta a atuação do Ministério Público? 

15. Para esta Promotoria de Justiça que fatores poderiam contribuir no município de 

Mossoró/RN para um maior combate aos crimes ambientais praticados neste município? 

16. Um problema ambiental bastante debatido aqui em Mossoró, inclusive pela academia, como 

a UERN e UFERSA é relacionado a questão da Poluição do Rio Apodi-Mossoró. Com relação 

ao Rio Apodi-Mossoró, que tipos de crimes ambientais são praticados contra este rio? 

17. Com relação a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente -  APP do rio Apodi-

Mossoró, no perímetro urbano da cidade Mossoró, qual a dificuldade do Ministério Público de 

um modo geral em combater esse tipo de delito? 

18. Para esta Promotoria a Área de Preservação Permanente do rio Apodi-Mossoró ela é de 100 

metros ou de 50 metros? 

19. Esse entendimento de que a Área de Preservação Permanente – APP, do rio Apodi-Mossoró 

ela é de 50 metros na área de maior adensamento populacional da cidade de Mossoró/RN é um 

entendimento documentado pelas instituições ou um entendimento teórico não documentado? 
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APÊNDICE E 

 

DADOS TABULADOS COM INFOMAÇÕES OBTIDAS DOS 91 PROCESSO QUE SE 

ENQUADRARAM NO OBJETO DA PESQUISA   CONSULTADOS NA JUSTIÇA 

ESTADUAL E FEDERAL DO RN NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ  

Pessoas 

Físicas 

autuadas 

nos 

Processos 

Ambientais 

consultados 

Sexo Estado Civil 

Faixa Etária de Idade 

Profissão 
Nível de 

Escolaridade 

18  

a 

30 

31

a 

43 

44 

a 

56 

57 

a 

69 

= 

ou 

> 

70 

 P. Física 1 Masc. Casado   x   Autônomo Sabe ler e escrever 

P. Física 2 Fem. Casada x     Do lar E. Fund. Incompleto 

 P. Física 3 Masc. Solteiro x     Serv. de Pedreiro E. Fund. Completo 

 P. Física 4 Masc. Casado  x    Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 5 Masc. Indisponível   -   -   -    -   - Indisponível Sabe ler e escrever 

 P. Física 6 Masc. Solteiro    x  Músico Sabe ler e escrever 

 P. Física 7 Masc. Casado    x  Balconista Sabe ler e escrever 

 P. Física 8 Fem. Solteira  x    Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 9 Masc. Solteiro   x   Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 10 Masc. Casado x     Aux. Serv. Gerais E. Fund. Incompleto 

 P. Física 11 Masc. Solteiro x     Maqueiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 12 Masc. Casado x     Cozinheiro E. Fund. Completo 

 P. Física 13 Masc. Solteiro x     Comerciante E. Médio Completo 

 P. Física 14 Masc. Solteiro   x   Agricultor Sabe ler e escrever 

 P. Física 15 Masc. Casado   x   Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 16 Masc. Casado     x Agricultor Sabe ler e escrever 

 P. Física 17 Masc. Solteiro    x  Músico Sabe ler e escrever 

 P. Física 18  Masc. Casado   x   Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 19 Masc. Casado   x   Motorista Sabe ler e escrever 

Quadro 01 – Características sociais das 107 pessoas físicas autuadas nos 91 processos 

consultados. 
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 P. Física 20 Masc. Casado    x  Agricultor E. Fund. Incompleto 

 P. Física 21 Masc. Solteiro x     Motorista E. Fund. Incompleto 

 P. Física 22  Masc. Casado x     Padeiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 23 Masc. Casado  x    Vendedor E. Médio Completo 

 P. Física 24 Masc. U. Estável  x    Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 25 Masc. Divorciado   x   Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 26  Masc. Casado   x   Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 27 Masc. Casado   x   Motorista E. Fund. Completo 

 P. Física 28 Masc. Casado    x  Radialista Sabe ler e escrever 

 P. Física 29  Masc. Solteiro x     Montador de Som E. Fund. Incompleto 

 P. Física 30 Masc. Solteiro x     Agricultor E. Fund. Completo 

 P. Física 31 Masc. Solteiro  x    Mecânico E. Fund. Incompleto 

 P. Física 32 Masc. Solteiro  x    Professor Nív. Sup. Completo 

 P. Física 33 Masc. Solteiro  x    Mont. Industrial Sabe ler e escrever 

 P. Física 34 Fem. U. Estável  x    Do lar Sabe ler e escrever 

 P. Física 35 Masc. Solteiro  x    Agricultor Sabe ler e escrever  

 P. Física 36 Masc. Solteiro     x Carroceiro Analfabeto 

 P. Física 37 Masc. U. Estável  x    Serv. de Pedreiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 38 Fem. Solteira x     Do lar  E. Médio Completo 

 P. Física 39 Masc. Solteiro x     Garçom Sabe ler e escrever 

 P. Física 40 Masc. Solteiro  x    Garçom E. Fund. Incompleto 

 P. Física 41 Masc. Solteiro x     Jardineiro E. Médio Completo 

 P. Física 42 Masc. U. Estável x     Padeiro E. Fund. Incompleto 

 P. Física 43 Masc. Solteiro x     Serv. de Pedreiro E. Fund. Incompleto 

 P. Física 44 Fem. Solteira  x    Do lar  E. Fund. Incompleto 

 P. Física 45 Masc. Solteiro  x    Mecânico Sabe ler e escrever 

 P. Física 46 Masc. Casado   x   Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 47 Masc. Casado    x  Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 48 Masc. Solteiro x     Empresário E. Médio Completo 

 P. Física 49 Masc. Casado  x    Desempregado Sabe ler e escrever 

 P. Física 50 Masc. Solteiro x     Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 51 Masc. Solteiro x     Odontólogo Nív. Sup. Completo 

 P. Física 52 Masc. Casado x     Comerciante E. Fund. Incompleto 

 P. Física 53 Masc. Solteiro x     Motorista Sabe ler e escrever 
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 P. Física 54 Masc. Solteiro    x  Aposentado Sabe ler e escrever 

 P. Física 55 Masc. Solteiro x     Marceneiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 56 Masc. Casado x     Gesseiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 57 Masc. Casado x     Gesseiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 58 Masc. Solteiro x     Borracheiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 59 Masc. U. Estável   x   Serv. de Pedreiro E. Fund. Incompleto 

 P. Física 60 Fem. Solteira x     Empresária Nív. Sup. Completo 

 P. Física 61 Masc. Casado   x   Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 62 Masc. U. Estável x     Serv. de Pedreiro E. Fund. Incompleto 

 P. Física 63 Masc. Solteiro x     Mecânico E. Fund. Incompleto 

 P. Física 64 Masc. Solteiro  x    Aux. Serv. Gerais Sabe ler e escrever 

 P. Física 65 Masc. Casado   x   Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 66 Fem. Casada  x    Empresária Sabe ler e escrever 

 P. Física 67 Fem. Solteira  x    Administradora Ensino Superior 

 P. Física 68 Masc. Divorciado   x   Economista Nív. Sup. Completo 

 P. Física 69 Masc. Casado   x   Pedreiro E. Fund. Incompleto 

 P. Física 70 Masc. Solteiro  x    Desempregado Analfabeto 

 P. Física 71 Masc. Solteiro  x    Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 72 Masc. Casado  x    Agricultor Analfabeto 

 P. Física 73 Masc. Solteiro x     Empresário E. Médio Completo 

 P. Física 74 Masc. Indisponível - - - - - Indisponível Sabe ler e escrever 

 P. Física 75 Masc. Casado  x    Comerciante E. Médio completo 

 P. Física 76 Masc. Casado  x    Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 77 Masc. Solteiro x     Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 78 Masc. Solteiro  x    Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 79 Masc. U. Estável   x   Agricultor Sabe ler e escrever 

 P. Física 80 Masc. Divorciado - - - - - Corret. de Imóveis Sabe ler e escrever 

 P. Física 81 Masc. U. Estável  x    Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 82 Masc. Casado x     Aux. Serv. Gerais Sabe ler e escrever 

 P. Física 83 Masc. Casado - - - - - Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 84 Masc. Solteiro x     Borracheiro E. Fund. Completo 

 P. Física 85 Masc. Solteiro   x   Agricultor Sabe ler e escrever 

 P. Física 86 Masc. U. Estável   x   Autônomo Sabe ler e escrever 

 P. Física 87 Masc. Casado  x    Desempregado E. Médio Completo 
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Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018).    

Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P. Física 88 Masc. Divorciado    x  Empresário Nív. Sup. Completo 

 P. Física 89  Fem. Solteira  x    Administradora Nív. Sup. Completo 

 P. Física 90  Fem. Solteira x     Administradora Nív. Sup. Completo 

 P. Física 91 Masc.   Casado   x   Empresário Sabe ler e escrever 

 P. Física 92 Masc. U. Estável x     Agricultor Sabe ler e escrever 

 P. Física 93 Masc. Casado  x    Comerciante Sabe ler e escrever 

 P. Física 94 Masc. Solteiro  x    Motorista Sabe ler e escrever 

 P. Física 95 Masc. Solteiro  x    Eletricista Sabe ler e escrever 

 P. Física 96 Masc. Casado x     Aux. Serv. Gerais Sabe ler e escrever 

 P. Física 97 Masc. Solteiro  x    Empresário N. Sup. Incompleto 

 P. Física 98 Masc. Solteiro x     Serv. de Pedreiro Sabe ler e escrever 

 P. Física 99 Masc. Casado x     Desempregado Ensino Fundamental 

P. Física 100 Masc. Solteiro  x    Empresário E. Médio Completo 

P. Física 101 Masc. Casado   x   Empresário E. Médio Completo 

P. Física 102 Masc. U. Estável x     Mecânico Sabe ler e escrever 

P. Física 103 Masc. U. Estável x     Repositor Sabe ler e escrever 

P. Física 104 Fem. U. Estável  x    Do lar  Analfabeta 

P. Física 105 Masc. Solteiro x     Agricultor E. Fund. Incompleto 

P. Física 106 Masc. Indisponível x     Vendedor Sabe ler e escrever 

P. Física 107 Masc. Indisponível  x    Pescador Sabe ler e escrever 
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Nº do Processo Ambiental 

Ano da 

prática 

da 

Infração 

Penal 

Justiça 

onde 

tramita o 

Processo 

Ambiental 

Vara de 

tramitação 

do Processo 

Local onde a 

Infração Penal 

Ambiental 

aconteceu 

Autor da Infração Penal 

Ambiental 

Comunicação da Infração 

Penal Ambiental ao 

Ministério Público 

0101232-45.2013.8.20.0106 2013 Estadual 3ª Criminal Aeroporto Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM/IBAMA 

0120777-04.2013.8.20.0106 2013 Estadual 2º Juizado Alto Sumaré Pessoa Jurídica 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0116988-94.2013.8.20.0106 2013 Estadual 3º Juizado Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM/IBAMA 

0119757-75.2013.8.20.0106 2013 Estadual 2º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0108160-75.2014.8.20.0106 2013 Estadual 4º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0106794-08.2014.8.20.0106 2014 Estadual 2ª Criminal Abolição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0112035-53.2014.8.20.0106 2014 Estadual 1º Juizado Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0106751-64.2014.8.20.0106 2014 Estadual 2ª Criminal Ilha de Santa Luzia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0108153-83.2014.8.20.0106 2014 Estadual 4º Juizado Doze Anos Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107763-16.2014.8.20.0106 2014 Estadual 4º Juizado Alto da Conceição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0000943-67.2014.4.05.8401 2014 Federal 10ª Vara Abolição Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0114548-91.2014.8.20.0106 2014 Estadual 3º Juizado Planalto 13 de Maio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0118058-15.2014.8.20.0106 2014 Estadual 3º Juizado Paredões Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0123286-68.2014.8.20.0106 2014 Estadual 2º Juizado Nova Betânia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0120478-90.2014.8.20.0106 2014 Estadual 3º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1, 2 e 3 Polícia Civil/CIPAM 

0120476-23.2014.8.20.0106 2014 Estadual 2ª Criminal Ilha de Santa Luzia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100917-46.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2º Juizado Belo Horizonte Pessoa Física 1 e 2 Polícia Civil/CIPAM 

0102037-27.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2º Juizado Monsenhor 

Américo 

Pessoa Física 1 e 2 Polícia Civil/CIPAM 

0106472-44.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil 

0102365-54.2015.8.20.0106 2015 Estadual 1º Juizado Aeroporto Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0102300-59.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Bela Vista Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103627-39.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0102249-48.2015.8.20.0106 2015 Estadual 3º Juizado Abolição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103640-38.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Alto Sumaré Pessoa Física 1 Políc. Rodov. Federal/IBAMA 

0102824-56.2015.8.20.0106 2015 Estadual 1º Juizado Alto de São Manoel Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103526-02.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2º Juizado Belo Horizonte Pessoa Física 1 Políc. Rodov. Federal/IBAMA 

0103528-69.2015.8.20.0106 2015 Estadual 3º Juizado Lagoa do Mato Pessoa Física 1 Políc. Rodov. Federal/IBAMA 

0103615-25.2015.8.20.0106 2015 Estadual 1º Juizado Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103430-84.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Centro Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

Quadro 02 – Características Gerais dos 91 processos consultados. 
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0103899-33.2015.8.20.0106 2015 Estadual 3º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103900-18.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Nova Betânia Pessoa Jurídica 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103901-03.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Redenção Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103903-70.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Alto de São Manoel Pessoa Física1 Polícia Civil/CIPAM 

0104168-72.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Alagados Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0104400-84.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Santo Antônio Pessoa Física1 Polícia Civil/CIPAM 

0105196-75.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Bom Jardim Pessoa Física 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

7 

Polícia Civil/CIPAM 

0106153-76.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0106471-59.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0000489-53.2015.4.05.8401 2015 Federal 8ª Vara Zona Rural Pessoa Física 1 e Pessoa 

Jurídica 1 

ICMBio/CIPAM 

0106969-58.2015.8.20.0106 2015 Estadual 3º Juizado Doze Anos Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107168-80.2015.8.20.0106 2015 Estadual 3º Juizado Planalto 13 de Maio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107752-50.2015.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Nova Betânia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107708-31.2015.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Vara Nova Betânia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107915-30.2015.8.20.0106 2015 Estadual 1º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0106880-98.2016.8.20.0106 2015 Estadual 3ª Criminal Monsenhor 

Américo 

Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101391-80.2016.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Alto Sumaré Pessoa Jurídica 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0000089-05.2016.4.05.8401 2015 Federal 8ª Vara Belo Horizonte Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0106990-97.2016.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Ilha de Santa Luzia Pessoa Jurídica 1 IBAMA 

0106970-09.2016.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Dom Jaime Câmara Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101319-93.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3º Juizado Paredões Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100514-43.2016.8.20.0106 2016 Estadual 1º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0104967-81.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100736-11.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3ª Criminal Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101058-31.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3º Juizado Centro Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101113-79.2016.8.20.0106 2016 Estadual 4º Juizado Abolição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103619-28.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0102487-33.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101979-87.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3º juizado Ilha de Santa Luzia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0102485-63.2016.8.20.0106 2016 Estadual 1º Juizado Abolição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103577-76.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1, 2, 3 e 4; 

Pessoa Jurídica 1 

Polícia Civil/IDEMA5/CIPAM 

0103977-90.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2º Juizado Santo Antônio Pessoa Física 1 e 2 Polícia Civil/CIPAM 
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0104369-30.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3º juizado Centro Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101378-81.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1 Pol. Civil/IBAMA/CIPAM 

0105016-25.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2º Juizado Abolição Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107595-43.2016.8.20.0106 2016 Estadual 1º Juizado Pres. Costa e Silva Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107786-88.2016.8.20.0106 2016 Estadual 2º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1, 2 e 3 Polícia Civil/CIPAM 

0101312-08.2016.8.20.0106 2016 Estadual 3ª Criminal Dix-Sept Rosado Pessoa Física 1  Pol. Civil/Pol. Rodov. Federal 

0106779-27.2017.8.20.0106 2013 Estadual 2ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1 e Pessoa 

Jurídica 1 

Ministério Público Federal 

(Declínio de Competência) 

0106738-60.2017.8.20.0106 2013 Estadual 2ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1 e 2 Polícia Civil 

0106778-42.2017.8.20.0106 2013 Estadual 2ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1 Polícia Civil/SEMURB 

0106727-31.2017.8.20.0106 2015 Estadual 2ª Criminal Monsenhor 

Américo 

Pessoa Física 1 e Pessoa 

Jurídica 1 

Polícia Civil/CIPAM 

0100240-45.2017.8.20.0106 2015 Estadual 4º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0107676-55.2017.8.20.0106 2015 Estadual 2ª º Criminal Zona Rural Pessoa Física 1 e 2 Polícia Federal 

0100239-60.2017.8.20.0106 2015 Estadual 3 Juizado Bom Jesus Pessoa Jurídica 1 IBAMA 

0102590-06.2017.8.20.0106 2016 Estadual 4º Juizado Rincão Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100410-17.2017.8.20.0106 2016 Estadual 3ª Criminal Alto de São Manoel Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100230-98.2017.8.20.0106 2016 Estadual 4º Juizado Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100474-27.2017.8.20.0106 2016 Estadual 1º Juizado Boa Vista Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100172-95.2017.8.20.0106 2016 Estadual 4º Juizado Pres. Costa e Silva Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0100171-13.2017.8.20.0106 2016 Estadual 4º Juizado Santa Delmira Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101030-29.2017.8.20.0106 2017 Estadual 4º Juizado Nova Betânia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0101658-18.2017.8.20.0106 2017 Estadual 3º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0102107-73.2017.8.20.0106 2017 Estadual 2ª Criminal Zona Rural Pessoa Física 1, 2, 3 e Pessoa 

Jurídica 1 

Polícia Civil/IDEMA/CIPAM 

0103727-23.2017.8.20.0106 2017 Estadual 2º Juizado Itapetinga Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0103711-69.2017.8.20.0106 2017 Estadual  4º Juizado Pres. Costa e Silva Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0104369-93.2017.8.20.0106 2017 Estadual 3º Juizado Ilha de Santa Luzia Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0105652-54.2017.8.20.0106 2017 Estadual 4º Juizado Alto Sumaré Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0106458-89.2017.8.20.0106 2017 Estadual 3º Juizado Alto Sumaré Pessoa Física 1 Polic. Rodov. Federal/IBAMA 

0106937-82.2017.8.20.0106 2017 Estadual 2º Juizado Pintos Pessoa Física 1 Polícia Civil/CIPAM 

0107226-15.2017.8.20.0106 2017 Estadual 2º Juizado Alto de São Manoel Pessoa Física 1 Pol. Civil/G. Civil. Municipal 

0100437-97.2017.8.20.0106 2017 Estadual 2º Juizado Zona Rural Pessoa Física 1 e 2 Polícia Civil/CIPAM 
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Nº do Processo Ambiental Artigo/Crime 
Dano Ambiental praticado/Tipo 

de Crime Ambiental 

Proposta a 

Transação 

Penal pelo 

Ministério 

Público? 

Feita a 

Denúncia 

pelo  

Ministério 

Público ? 

Proposta 

a 

Suspensão 

Condicio-

nal do 

Processo 

pelo  

Ministério 

Público ? 

Situação do Processo até a 

data de 21/05/2018 

0101232-45.2013.8.20.0106 Art. 29, § 1º. III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestres, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não 

 

Sim 

 

Não 

Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e julgamento. 

0120777-04.2013.8.20.0106 Art. 46, da Lei n. 

9.605/98 

Transporte irregular de madeira 

com divergência no quantitativo 

da Guia Fiscal. (CRIME 

CONTRA FLORA). 

Sim e foi 

aceita. 

Sim Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0116988-94.2013.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA).  

Sim e foi 

aceita, mas 

não 

cumpriu. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão da 

prescrição da pretensão 

punitiva do Estado. 

0119757-75.2013.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 

Julgado: Extinta a 

punibilidade do infrator em 

razão do cumprimento integral 

do pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0108160-75.2014.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animal da fauna 

silvestre, do tipo “Tatu Galinha”, 

sem permissão, licença ou 

autorização da autoridade 

competente. (CRIME CONTRA 

A FAUNA). 

Não Sim Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão da 

prescrição da pretensão 

punitiva do Estado. 

0106794-08.2014.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Sim Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

Quadro 03 – Características específicas dos 91 processos consultados. 
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0112035-53.2014.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Não Julgado: O denunciado foi 

condenado a uma pena de 6 

meses de detenção a ser 

cumprida em regime aberto. 

0106751-64.2014.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não  Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0108153-83.2014.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

gato. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência 

Preliminar. 

0107763-16.2014.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão da 

prescrição da pretensão 

punitiva do Estado. 

0000943-67.2014.4.05.8401 Art. 34, da Lei n. 

9.605/98. 

Transportar espécie proveniente 

de pesca proibida (220 quilos de 

lagosta). (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0114548-91.2014.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0118058-15.2014.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0123286-68.2014.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim  Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0120478-90.2014.8.20.0106 Art. 50, da Lei n. 

9.605/98 

Corte (desmatamento) da 

vegetação nativa (Caatinga), sem 

autorização da autoridade 

competente. (CRIME CONTRA 

A FAUNA). 

Sim, mas 

não foi 

aceita. 

Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0120476-23.2014.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

cachorro. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Não Sim Não Julgado: Absolvição 

imprópria do acusado em razão  

de sua inimputabilidade – 

Aplicada medida de segurança. 
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0100917-46.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição do solo ocasionada pelo 

lançamento de lixo em local 

proibido. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal . 

0102037-27.2015.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

galos, provocado por rinha de galo 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0106472-44.2015.8.20.0106 Art. 54, § 2º, II e V, da 

Lei n. 9.605/98. 

Poluição atmosférica provocada 

por forno de padaria, em razão do 

lançamento na atmosfera de 

resíduos sólidos e gasosos em 

desacordo com as exigências 

legais. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0102365-54.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0102300-59.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim Sim Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0103627-39.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim, mas 

não foi 

aceita. 

Sim Sim e foi 

aceita. 

Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral da 

Suspensão Condicional do 

Processo. 

0102249-48.2015.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animal da fauna 

silvestre, do tipo pássaro, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103640-38.2015.8.20.0106 Art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 

9.605/98. 

Transporte irregular de madeira 

com divergência no quantitativo 

da Guia Fiscal. (CRIME 

CONTRA FLORA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0102824-56.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som em estabelecimento 

comercial. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim, mas 

não foi 

aceita. 

Sim Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 
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0103526-02.2015.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animal da fauna 

silvestre, do tipo pássaro, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103528-69.2015.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103615-25.2015.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0103430-84.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som em estabelecimento 

comercial. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103899-33.2015.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim, mas 

não foi 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103900-18.2015.8.20.0106 Art. 60, da Lei n. 

9.605/98. 

Construção irregular (instalação 

de empreendimento imobiliário 

sem licença ou autorização dos 

órgãos ambientais competentes. 

(OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Sim Não Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência 

Preliminar. 

0103901-03.2015.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

cachorros. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Sim Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento da Transação 

Penal. 

0103903-70.2015.8.20.0106 Art. 51, da Lei n. 

9.605/98. 

Utilizar motosserra em floresta e 

nas demais formas de vegetação, 

sem licença ou registro da 

autoridade competente (Poda 

drástica). (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim Sim Não Em andamento: aguardando 

sentença. 
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0104168-72.2015.8.20.0106 Art. 39, da Lei n. 

9.605/98. 

Cortar árvores em florestas 

consideradas de preservação 

permanente (Área de Preservação 

Permanente do rio Apodi-

Mossoró), sem permissão da 

autoridade competente. (CRIME 

CONTRA A FLORA). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0104400-84.2015.8.20.0106 Art. 54, § 2º, II e V, da 

Lei n. 9.605/98. 

Poluição atmosférica, capaz de 

provocar a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes da 

área afetada ou capaz de causar 

danos à saúde, provocada pela 

queima de lixo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 

Julgado: Extinta a 

punibilidade pelo 

cumprimento integral do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0105196-75.2015.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

galos, provocado por rinha de galo 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e 

aceita, mas 

um dos 10 

autuados 

não 

cumpriu 

Sim Não Processo suspenso: 
aguardando a localização de 

um dos 10 autuados que se 

encontra em lugar incerto. 

Quanto aos demais já foi 

extinta a punibilidade. 

0106153-76.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e 

aceita. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0106471-59.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0000489-53.2015.4.05.8401 Art. 60, da Lei n. 

9.605/98. 

Construir e instalar 

empreendimento potencialmente 

poluidor, do tipo loteamento para 

fins urbano, na Zona de 

Amortecimento do Parque 

Nacional da Furna Feia, sem 

licença de instalação do órgão 

competente (Secretaria Executiva 

de Meio Ambiente e Serviços 

Urbanos do município de 

Mossoró/RN - SEMURB) e a 

autorização para licenciamento 

por parte do Parque Nacional da 

Não Sim em 

relação à 

Pessoa 

Física. 

Sim e 

aceita pela 

Pessoa 

Jurídica. 

Em grau de recurso: A pessoa 

física foi condenada a uma 

pena privativa de liberdade de 

1 (um) mês e 15 (quinze) dias 

de detenção e 15 (quinze) dias 

multas na razão de 1/30 do 

salário mínimo. O magistrado 

substituiu a pena restritiva de 

liberdade por penas restritivas 

de direitos, consistente na 

prestação de serviço à 

comunidade ou entidade 

pública a ser fixada pelo Juiz 
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Furna Feia. (OUTROS CRIMES 

AMBIETAIS). 

da execução. A defesa apelou 

da decisão para o Egrégio 

Tribunal da 5ª Região. 

0106969-58.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º e Art. 60, 

da Lei n. 9.605/98. 

Poluição da água pelo lançamento 

de resíduos e detritos de alimentos 

diretamente na galeria de 

escoamento de águas superficiais. 

(CRIME DE POLUIÇÃO). 

Fazer funcionar estabelecimento 

potencialmente poluidor do tipo, 

Galeteria, sem a devida 

autorização. (OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Sim e 

aceita. 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0107168-80.2015.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

Jumento. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim e 

aceita 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0107752-50.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Sim Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0107708-31.2015.8.20.0106 Art. 69 da Lei n. 

9.605/98. 

Obstar ou dificultar a ação 

fiscalizadora do poder público no 

trato de questões ambientais. 

(CRIME CONTRA A 

ADMISTRAÇÃO 

AMBIENTAL). 

Não Sim Sim e foi 

aceita 
Processo suspenso: 

aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0107915-30.2015.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Em andamento: aguardando o 

cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0106880-98.2016.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

galos, provocado por rinha de galo 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0101391-80.2016.8.20.0106 Art. 46, da Lei n. 

9.605/98 

Transporte irregular de madeira 

com divergência no quantitativo 

da Guia Fiscal. (CRIME 

CONTRA FLORA). 

Sim Não Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência 

Preliminar. 

0000089-05.2016.4.05.8401 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animal da fauna 

silvestre, do tipo pássaro, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 
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0106990-97.2016.8.20.0106 Art. 60, da Lei n. 

9.605/98. 

Ampliação e operação de 

empreendimento potencialmente 

poluidor em área de preservação 

permanente do rio Apodi-

Mossoró, sem licença ambiental. 

(OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Sim e foi 

aceita. 

Sim Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0106970-09.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim Não Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência 

Preliminar. 

0101319-93.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0100514-43.2016.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animal da fauna 

silvestre, do tipo pássaro, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0104967-81.2016.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita, mas 

não 

cumpriu. 

Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0100736-11.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Não  Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0101058-31.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0101113-79.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som de estabelecimento 

comercial. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita, mas 

não 

cumpriu. 

Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0103619-28.2016.8.20.0106 Art. 55, da Lei n. 

9.605/98. 

Extração de recursos minerais, do 

tipo areia, sem licença do órgão 

ambiental competente. (OUTROS 

CRIMES AMBIENTAIS). 

Sim, mas o 

autuado 

não 

aceitou. 

Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 
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0102487-33.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0101979-87.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0102485-63.2016.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

bovino, em Parque de Vaquejada. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0103577-76.2016.8.20.0106 Art. 56, caput, da Lei 

9.605/98. 

Armazenar substância tóxica 

nociva ao meio ambiente em 

desacordo com a exigências legais. 

(OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0103977-90.2016.8.20.0106 Art. 60, da Lei n. 

9.605/98. 

Fazer funcionar estabelecimento 

potencialmente poluidor, do tipo 

Carvoaria, sem a devida licença ou 

autorização dos órgãos ambientais 

competentes. (OUTROS 

CRIMES AMBIENTAIS). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0104369-30.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0101378-81.2016.8.20.0106 Art. 51, da Lei n. 

9.605/98. 

Utilizar motosserra em floresta e 

nas demais formas de vegetação, 

sem licença ou registro da 

autoridade competente. (CRIME 

CONTRA A FLORA). 

Sim Sim Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0105016-25.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som em estabelecimento 

comercial. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0107595-43.2016.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som em estabelecimento 

comercial. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando 

sentença. 

0107786-88.2016.8.20.0106 Art. 55, da Lei n. 

9.605/98. 

Extração de recursos minerais, do 

tipo areia, do rio Apodi-Mossoró, 

sem licença do órgão ambiental 

Sim e foi 

aceita 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 
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competente. (OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

0101312-08.2016.8.20.0106 Art. 56, caput, da Lei 

9.605/98. 

Transportar substância tóxica 

perigosa ou nociva à saúde ou ao 

meio ambiente, em desacordo com 

a exigências legais, provocando o 

risco poluição. (OUTROS 

CRIMES AMBIENTAIS). 

Não  Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0106779-27.2017.8.20.0106 Art. 50, I, parágrafo 

único, I, da Lei n. 

6.766/79 e Art. 60 da 

Lei n. 9.605/98. 

Efetuar loteamento clandestino do 

solo para fins urbanos sem 

autorização do órgão público 

competente, cometido por meio de 

venda de lotes não devidamente 

registrado. (CRIME CONTRA A 

FLORA). Construir em qualquer 

parte do território Nacional obras 

ou serviços potencialmente 

poluidores sem licença. 

(OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS).  

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0106738-60.2017.8.20.0106 Art. 56, caput, da Lei 

9.605/98. 

Transportar substância tóxica 

perigosa ou nociva a saúde ou ao 

meio ambiente, do tipo Petróleo 

em seu estado bruto, em desacordo 

com a exigências legais, 

provocando a poluição do solo 

pela emissão irregular de produtos 

químicos. (OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0106778-42.2017.8.20.0106 Art. 50, I, parágrafo 

único, I, da Lei n. 

6.766/79 e Art. 60 da 

Lei n. 9.605/98. 

Efetuar loteamento clandestino do 

solo para fins urbanos, sem 

autorização do órgão público 

competente, cometido por meio de 

venda de lotes não devidamente 

registrado. (CRIME CONTRA A 

FLORA). Construir em qualquer 

parte do território Nacional obras 

ou serviços potencialmente 

poluidores sem licença. 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 
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(OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

0106727-31.2017.8.20.0106 Art. 54, § 2º, V, da Lei 

n. 9.605/88. 

Poluição do solo provocado pelo 

lançamento de resíduos sólidos e 

líquidos (urina e fezes) de um 

carro “limpa fossa”, em via 

pública, em desacordo com as 

exigências legais. (CRIME DE 

POLIÇÃO). 

Não Sim  Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0100240-45.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animais da fauna 

silvestre, do tipo peixes (3 

toneladas), sem permissão, licença 

ou autorização da autoridade 

competente. (CRIME CONTRA 

A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar.  

0107676-55.2017.8.20.0106 Art. 50, I, parágrafo 

único, I da Lei 

6.766/79 e Art. 50, da 

Lei n. 9.605/98. 

Efetuar loteamento clandestino do 

solo para fins urbanos, sem 

autorização do órgão público 

competente, cometido por meio de 

venda de lotes não devidamente 

registrado. (CRIME CONTRA A 

FLORA). Desmatar da vegetação 

nativa. (CRIME CONTRA A 

FLORA). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0100239-60.2017.8.20.0106 Art. 60, da Lei n. 

9.605/98. 

Fazer funcionar estabelecimento 

potencialmente poluidor do tipo, 

estabelecimento de produção de 

concreto pré-fabricado, sem 

licença ambiental do órgão 

competente. (OUTROS CRIMES 

AMBIENTAIS). 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0102590-06.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0100410-17.2017.8.20.0106 Art. 39, da Lei. 

9.605/98 e Art. 51, da 

Lei. 9.605/98. 

Cortar árvores em floresta 

considerada de preservação 

permanente (Área de Preservação 

Permanente do rio Apodi-

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 
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Mossoró), sem permissão da 

autoridade competente. (CRIME 

CONTRA A FLORA). Utilizar 

motosserra, sem licença ou 

registro da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FLORA). 

0100230-98.2017.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

cachorro. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0100474-27.2017.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animais, do tipo 

jumento. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0100172-95.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0100171-13.2017.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Não Sim Sim e foi 

aceita. 
Processo suspenso: 
aguardando o cumprimento do 

pactuado na Suspensão 

Condicional do Processo. 

0101030-29.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animal da fauna 

silvestre, do tipo pássaro, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim, mas o 

autuado 

não 

aceitou. 

Sim Sim Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 

0101658-18.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Julgado: Extinta a 

punibilidade em razão do 

cumprimento integral do 

pactuado na Transação Penal. 

0102107-73.2017.8.20.0106 Art. 54, § 2º, V, da Lei 

n. 9.605/98 e Art. 56, 

da Lei n. 9.605/98. 

Causar poluição do solo que possa 

resultar em danos à saúde humana, 

ou mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora 

pelo lançamento de resíduos 

líquidos e sólidos perigoso no solo. 

(CRIME DE POLUIÇÃO). 
Armazenar ou dá destinação final 

a resíduos perigosos de forma 

Não Sim Não Em andamento: aguardando a 

realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento. 
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                                Fonte: Pesquisa documental realizada pelo autor na Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Norte (2018). Elaborado pelo autor (2018). 

diversa da estabelecida em lei ou 

regulamento. (OUTROS 

CRIMES AMBIENTAIS). 

0103727-23.2017.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0103711-69.2017.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0104369-93.2017.8.20.0106 Art. 54, § 1º, da Lei n. 

9.605/98. 

Poluição sonora ocasionada por 

som automotivo. (CRIME DE 

POLUIÇÃO). 

Sim e foi 

aceita. 

Não Não Em andamento:  aguardando 

o cumprimento do pactuado na 

Transação Penal. 

0105652-54.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0106458-89.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Não Não Não Em andamento:  processo em 

início de tramitação 

aguardando ser enviado para o 

Ministério Público se 

manifestar a respeito da 

proposição da Transação 

Penal. 

0106937-82.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Ter em cativeiro animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0107226-15.2017.8.20.0106 Art. 32, da Lei n. 

9.605/98. 

Maus-tratos de animal do tipo, 

cachorro. (CRIME CONTRA A 

FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 

0100437-97.2017.8.20.0106 Art. 29, § 1º, III, da 

Lei n. 9.605/98. 

Transportar animais da fauna 

silvestre, do tipo pássaros, sem 

permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente. 

(CRIME CONTRA A FAUNA). 

Sim Não Não Em andamento:  aguardando 

a realização de Audiência 

Preliminar. 


