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 Esse material foi idealizado por seu organizador como um auxilio na discussão á 

respeito do atual projeto de reestruturação da Avenida Engenheiro Roberto Freire e seu 

possível avanço para dentro dos limites da Unidade de Conservação Integral e posto avançado 

da Reservada da Biosfera da Mata atlântica. Podendo também ser utilizado para fins 

Educativos e de informações. 

 Os textos que seguem são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores e do 

organizador. Todos podem ter uma cópia (virtual ou impressa) que poderá ser utilizada em 

atos a favor da conservação e do uso sustentável da Mata do Parque das dunas e de outras. 

Para isso pedimos que seja feito referência às fontes e respeitados os direitos dos autores.  

 

 

 

Vara de medição – esse símbolo lembra a necessidade de lutar para uma melhor qualidade, 

seja na produção dos bens ou em esforços humanos.  

 

 

Elo da corrente – Símbolo da unidade e das relações humanas. Um apelo para que o indivíduo 

lembre-se de contribuir com a comunidade, e de que a força reside na unidade. 
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APRESENTAÇÃO  

 
“Os projetos do povo são marcados por alegria, entusiasmo,beleza,cores e 

amores” 

“E o Beija-Flor respondeu : - Não sei se vou conseguir, mas estou fazendo minha 

parte” 

 Olá, este material tem como função reunir informações que contribuam para 

enriquecer o debate e crítica a respeito do atual projeto de reestruturação da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, especialmente no que concerne ao fato dessa obra avançar – 

caso seja licenciada - sobre os limites da Unidade de Conservação de Proteção Integral e 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Parque Estadual das Dunas do Natal "Jornalista Luiz 

Maria Alves", doravante denominado “Parque das Dunas”.  

 O atual momento sugere que os Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais 

(EIA/RIMA) da obra estejam prestes a serem entregues oficialmente ao órgão ambiental 

provavelmente apoiando a realização da obra. Posteriormente, deveremos aguardar a 

realização de audiências públicas para debater o projeto e seus respectivos EIA/RIMA. 

Nesse contexto, esse material faz-se de urgente importância para que tomemos parte nesse 

processo mais esclarecidos e críticos quanto à obra e aos nossos direitos e deveres, 

enquanto cidadãos, para com este caso. Também faz-se importante para que possamos dar 

publicidade aos fatos, envolvendo a sociedade no debate, cobrando os devidos deveres e 

responsabilidades e nos articulando com outras redes e grupos. 

 Como o leitor poderá perceber os textos que seguem visam subsidiar o debate com 

conhecimento técnico-científico, sem no entanto permanecer atado e disfarçado por detrás 

de um clima e ideal de neutralidade ou se mostrar apolítico (a própria decisão de organizar 

esse material e as escolhas dos temas já indicam a posição e opinião assumida pelo seu 

organizador). 

 Para isso contamos com a contribuição da arquiteta e urbanista Alice Drumond, do 

Ecólogo e professor doutor Ronaldo Angelini e das professoras doutoras em Ecologia e 

Ciências, respectivamente Priscilla Lopes e Renata Panosso, e outros colegas e estudantes 

que encontramos no caminho e que desde já agradecemos a contribuição.  

O capítulo 1 discorre sobre a Mata Atlântica brasileira, especialmente os sistemas de 

Restinga, e perspectivas legais de proteção do Bioma. Para quem deseja ler algo “mais 

direto ao ponto”, a seção 1.1 traz um panorama da Mata Atlântica no RN. No capítulo 2 

apresentamos algumas características do Parque das Dunas e sua importância a nível 
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regional e nacional.  O capítulo 3 apresenta um breve diagnóstico da mobilidade urbana no 

Brasil e em Natal, e demonstra que o atual projeto de reestruturação da Av. Eng. Roberto 

Freire, conforme apresentado pelo poder público, viola alguns fundamentos da mobilidade 

urbana e o próprio Plano Diretor do Município do Natal. O capítulo 4 também discorre 

especificamente sobre projeto em questão (Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire), 

ressaltando algumas falhas do projeto quanto ao conforto ambiental e seus possíveis 

reflexos na saúde da população. O capítulo 5 discorre sobre alguns procedimentos 

necessários ao licenciamento das obras previstas no projeto em questão, como o EIA/RIMA 

(seção 6.1) e as audiências públicas (seção 6.2). No capítulo 6 são abordadas questões 

legais a nível internacional e nacional que respaldam a proteção integral da área do Parque 

das Dunas, bem como instrumentos legais na busca por esse direito. Nos anexos alertamos 

aos leitores sobre a desconsideração de aspectos técnico-científicos na elaboração dos 

projetos de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014.  

 Por fim, como dito, reforço que a essência desse trabalho está voltada para essa 

obra de reestruturação da Avenida Engenheiro Roberto Freire e seu contexto. No entanto, 

acreditamos que este trabalho possa vir a contribuir com a ampliação do conhecimento e 

debate de maneira geral, e com outros movimentos e causas de grupos que se organizam e 

lutam em causas semelhantes e em torno da defesa de seus direitos e cumprimento de seus 

deveres.  

 

Natal, Fevereiro de 2014. 

Walério Wagner Pinper 

(Organizador) 

Ecólogo  

Educador Ambiental 

Integrante do Comitê Popular da copa 

Coordenador pedagógico da Associação EGBE de Capoeira Angola 
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1. A MATA ATLÂNTICA – NOSSA JOIA MAIS PRECIOSA 

Autor: Walério Wagner Pinper  

 

“Biodiversidade, ar puro, água potável  

E sem falar das plantas de uso medicinal 

Micos leão dourados, macucos, onças pintadas  

Todos correm perigo de sua extinção”.  

(Nengo Vieira-Mata Atlântica). 

 

 
  

 O Domínio da Mata Atlântica (DMA) ou Bioma Mata Atlântica tem uma história muito 

antiga, iniciando-se há 150 milhões de anos quando os continentes Africano e Sul-

Americano começaram a se separar. Desde então essa Mata passou por períodos de 

retrações e expansões, em decorrência das inúmeras glaciações. (MATA ATLÂNTICA, 

Rufino, 2003). 

 Esta floresta tropical úmida – um dos principais condicionantes desse bioma é a 

umidade vinda do Oceano – ocorre predominantemente no território brasileiro, alcançando 

também parte dos territórios da Argentina e do Paraguai. Ao inicio da colonização europeia 

(em 1500), a Mata Atlântica ocupava aproximadamente 15% do território brasileiro, 

ocorrendo contínua entre o Rio Grande do Norte (RN) e Rio Grande do Sul (RS), 

acompanhando o litoral do Oceano Atlântico e adentrando por algumas faixas do interior do 

país, na forma de diferentes fisionomias vegetais e ecossistemas associados (floresta 

ombrofila, floresta estacional, restingas, manguezais, dunas e tabuleiros). 

 No decorrer de sua ocupação essa mata foi e vem sendo alterada, penetrada, 

substituída e eliminada por inúmeros processos antropogênicos e ciclos socioeconômicos 

(des)envolvidos de maneira insustentável no correr da história do País (extração de Pau-

Brasil,  monoculturas de açúcar, café, agropecuária, agroindústria, extrativismo, construção 

civil, urbanização, mineração e outros). O desmatamento não foi então um momento 

“privilegiado” do inicio da colonização.Somente entre os anos de 1985-1995 mais de um 

milhão de hectares (1 hectare=10.000m²) foram destruídos (MATA ATLÂNTICA NOSSA 

JOIA MAIS PRECIOSA, Fundação SOS Mata Atlântica). Hoje restam menos de 8% - 

intensamente fragmentados - dessa cobertura original. A situação é mais trágica no 

Nordeste do Brasil, onde a mata está reduzida a 0.3% de sua área original, excetuando-se o 
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sul da Bahia onde possui maiores fragmentos, ainda hoje fortemente ameaçados (PORTAL 

RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA, 2003).  

 Apesar da intensa fragmentação e destruição, a Mata Atlântica continua sendo uma 

das florestas mais ricas em biodiversidade e endemismo (espécies que só ocorrem na Mata 

Atlântica) do Planeta (TABELA 1), sendo considerada um dos cinco mais importantes “Hot 

Spots” 1  de biodiversidade no mundo.Além disso abriga a maioria (69%) dos animais 

ameaçados de extinção no Brasil (185 dos 265 listados em 2002).(LIVRO VERMELHO DA 

FAUNA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO- IBAMA) 

 

Níveis extremamente altos de diversidade e endemismo 

 Total de espécies Espécies endêmicas 

Total de plantas 20.000 8.000 

Mamíferos 261 73 

Pássaros 620 187 

Repteis 200 60 

Anfíbios 280 253 

Peixes 350 133 

Total de Vertebrados 1.711 706 

Tabela 1: Riqueza de espécies de vertebrados e níveis de endemismo do Bioma Mata 

Atlântica. Fonte: Portal da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 

 Hoje, no domínio da Mata Atlântica vivem cerca de 120 milhões de habitantes (mais 

de 60% da população brasileira), em milhares de cidades. E apesar da destruição, da 

urbanização e do distanciamento - da sociedade em geral - de um contato mais direto com a 

Mata, essa continua atuando como fonte de alimentos, plantas medicinais (caju, mangaba, 

murici, juçara, cajá, araçá, jabuticaba, pitomba, pitanga e inúmeras outras), madeira e outros 

recursos naturais. É aqui também que se concentra grande parte dos maiores pólos 

industriais, agroindustriais, químicos, petroleiros e portuários do Brasil. 

 Entretanto, esse ambiente natural nos fornece não somente matéria e energia, mas 

também é vital para processos de manutenção da vida como um todo, tais como proteção 

das fontes de água potável, ciclagem do ar e da água e conforto térmico, sem falar no lazer 

e nos prazeres estéticos, emocionais e espirituais, bem como inspiração artística que nos 

proporciona. Todos esses atributos indicam a plena necessidade de um real e prático 

                                                             
1
 O conceito de “Hots Spots” (pontos quentes) indica áreas prioritárias para conservação da Biodiversidade. 

Essas áreas apresentam alta biodiversidade, endemismo e estão criticamente ameaçadas. É considerada “Hot 

spot” uma área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua 

vegetação original. No Brasil o Cerrado e Mata Atlântica recebem essa classificação. 
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(des)envolvimento sustentável, que concilie desenvolvimento humano, qualidade de vida, 

geração de empregos, trabalhos e renda com a conservação e/ou preservação do que 

restou desse Bioma. 

 Por fim, indicamos que podemos e devemos pesquisar e dissertar bem mais sobre a 

Mata Atlântica, conhecer nosso Bioma, nosso meio ambiente, flora e fauna – tendo o 

cuidado para não cair no subjetivismo e imobilismo que esquece a prática e a cidadania 

ativa - mas esse material não é o canal mais apropriado para um maior aprofundamento. O 

que desejamos aqui é de maneira sintética e resumida transmitir e reforçar a ideia do que 

vem a ser e a importância desse Bioma e os riscos impostos pela intervenção no Parque 

das Dunas em prol da ampliação localizada na malha viária da Avenida Engenheiro Roberto 

Freire. 

 Concluindo então, abordaremos numa perspectiva multi e transdisciplinar, um 

ecossistema específico pertencente ao Domínio da Mata Atlântica e de grande importância 

para nós que habitamos nesse bioma e seus ecossistemas: as Restingas. 

 

 

RESTINGAS:  

 

 

 
 

“ Há lugares intocados e tão fundamentais como as restingas... 

Há Restingas de nós e em nós 

E há Silêncios 

Tão necessários 

Como as áreas restritas de Restinga” 

(Sueli Maia) 

 

 Quanto às Restingas, temos que assumir como questão primeira a diversidade de 

ideias, conceitos, significados, usos, entendimentos e des-entendimentos que se faz desta 

Palavra-conceito. Os múltiplos conceitos existem tanto entre os pesquisadores como entre 

a população em geral, gerando discussões e controvérsias até quanto à aplicação da 
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legislação ambiental (DAMASO, 2009). Em livro recentemente publicado com o título: 

“Restinga - Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações na Legislação 

Ambiental” a autora Celia Souza discute essa questão. Aqui não temos condições e nem 

pretendemos aprofundar essa discussão conceitual do que vem a ser verdadeiramente a 

Restinga, essa pesquisa pode e deve ser feita, mas não nesse material de agora.  

Então para tentarmos esclarecer partiremos de uma definição dada para o que vem 

a ser vegetação de Restinga pela resolução Conama (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente) N° 417/2009: 

 

Art. 2° 

III - Vegetação de Restinga: o conjunto de comunidades vegetais, distribuídas em 

mosaico, associado aos depósitos arenosos costeiros quaternários e aos ambientes 

rochosos litorâneos – também consideradas comunidades edáficas – por 

dependerem mais da natureza do solo do que do clima, encontradas nos ambientes 

de praias, cordões arenosos, dunas, depressões e transições para ambientes 

adjacentes, podendo apresentar, de acordo com a fitofisionomia predominante, 

estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. (Conama N° 

417/2009) 

 

 Já pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) a definição 

de Restinga assume um caráter mais Geológico, sendo definida como: 

Art. 3°  

XVI - Restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 

alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 

comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, 

encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de 

acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último 

mais interiorizado (Código Florestal). 

 

 Para maior aprofundamento (como a divisão da Restinga em diversos tipos: arbórea, 

arbustiva fechada, arbustiva aberta, savânica e campestre) deixamos a dica de leitura da 

tese de Mestrado da aluna da UFRN Patrícia de Paula Damaso (DAMASO, 2009), que está 

disponível em formato PDF pela Internet. Mas não nos demoremos mais aqui, vamos 

esclarecendo e des-envolvendo mais informações para atingir um conhecimento de valor. 

Ás vezes esse excesso de nomeações pode nos atrapalhar no entendimento, ao invés de 

ajudar e de esclarecer. E aqui temos que descomplicar. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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 Portanto, pelo que estou pesquisando e tentando traduzir, aprender e vivenciando 

aqui como morador do nosso Litoral Brasileiro (região conhecida como Pindorama pelos 

Tupis), no município de Natal e suas vizinhanças, as restingas correspondem a todas essas 

áreas – que abundam no Litoral Brasileiro – de dunas e morros, pés e costas dessas dunas 

e morros e toda a vegetação (herbácea, arbustiva e arbórea ), fauna e toda biodiversidade 

associada que co-evolui com e nesse ambiente. Portanto um ecossistema como um todo, 

com seus fatores abióticos e bióticos), onde o tipo de solo, que é essa areia que em certos 

momentos transforma-se num barro mais avermelhado, influencia bastante a vegetação que 

ali vive. 

   Ambientes de dunas e restingas são ambientes de forte beleza e valor paisagístico, 

no qual nós podemos encontrar descanso e refugio para os dias, bem como uma rica 

biodiversidade típica, vivendo e co-evoluindo nesses ambientes (Valor Biológico). Dunas e 

restingas também são fundamentais para purificação e recarga dos aquíferos e lençóis de 

água da Terra, drenagem das águas das chuvas, estabilidade geológica da terra e controle 

das forças marítimas e eólicas do litoral. Tudo isto mais uma vez indica a necessidade da 

prática da Sustentabilidade. 

 Pela literatura, temos que: segundo DAMASO citando (ARAUJO e LACERDA, 1987) 

80% do nosso litoral brasileiro são representados pelo ecossistema de Restinga e ambiente 

Dunares. Aqui então indiquemos logo que, se em algumas localidades e municípios esses 

ambientes continuam preservados, não por consciência ambiental, como gostaríamos que 

fosse, mas por serem lugares mais inóspitos. Em outras localidades, esses ambientes 

singulares vêm sendo eliminados, degradados, desrespeitados, privatizados, roubados da 

população e utilizados de maneira in-sustentável - com a conivência e/ou debilidade dos 

órgãos ambientais e autoridades locais - para construções de moradias e conjuntos 

habitacionais (tanto pessoas de baixa como de elevada renda), hotéis, resorts, condomínios 

e diversos projetos – A riqueza e beleza de nosso Litoral o tornam alvo da especulação 

imobiliária, construindo-se sem o rigor das construções e “design” ecológico e sustentável 

necessários para uma relação e simbiose ética e harmônica com essa Paisagem-Natureza 

(Figura 1).   
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Figura 1: Em Galinhos, município do Litoral norte do RN, moradores protestam contra 

ocupação das Dunas com Turbinas Eólicas. 

 

 No âmbito da proteção legal – já que falamos de dentro de um Estado Democrático de 

Direito – atentemos que estes ambientes são considerados pela Atual Constituição Federal 

de 1988 como Patrimônio Nacional - o que, segundo a promotora de Meio ambiente, 

professora Gilka da Mata em seu livro ‘Cidade Sustentável” não deve ser confundido com 

Patrimônio da União (DIAS, 2009). Existe uma sutileza, uma divisão e uma diferença entre 

essas palavras ligadas ao conceito de Estado e Nação. O uso desses ambientes far-se-á na 

forma de lei e dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso de recursos naturais.  

Já pelo atual Código Florestal as Restingas são áreas de Preservação Permanente 

(Art.4):  

 

 VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

 

 Também podemos nos valer da Lei da Mata Atlântica aprovada e sancionada pelo 

congresso em 2006 (abordada no tópico 7.3 desse material), para lutar através do direito, 

bem como outras leis e conjuntos de decretos e normas que cada um de nos pode 

pesquisar, interpretar e ampliar o entendimento. Mas como já dizem as canções que por 

essas terras Brasilis a “lei vacilou” e “ninguém respeita a Constituição” fica a nosso cargo 



14 
 

buscarmos estratégias cidadãs diversas para lutar pelo direito das presentes e futuras 

gerações à um Planeta Terra Saudável Física, mental e espiritualmente, para que essa 

saúde não seja historicamente perdida em meio a ideologia do progresso. Devemos também 

nos valer do que o professor Roberto Ramos em seu livro “Direito do Meio Ambiente e 

participação popular” chama de criação de fissuras no direito e que discutimos no tópico n°7. 

(A luta pelo direito) 

Por fim, concluímos reforçando a necessidade dos grupos organizados, 

comunidades e cada um de nós conhecermos (vivencialmente, poeticamente, científica e 

espiritualmente, em suma, integralmente) cada vez mais nossa Mata Atlântica, Manguezais, 

Restingas e diversos outros ambientes da Natureza e biodiversidade para que possamos 

conviver e nos desenvolver, bem como ensinar ao demais, em harmonia e eticamente com a 

Natureza. 
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1.1 A MATA ATLÂNTICA NO RIO GRANDE DO NORTE  

Autor: Walério Wagner Pinper  

      

“Vago neste rio grande 

Potengi em movimento 

Em cubículos fechados 

Vejo o povo assustado 

Tirando da lama suja 

O pão para seu sustento 

A cidade vaidosa 

Urina e borra no rio 

As flores de sua margem 

São de um cinza vazio 

De dia são possuídas 

De noite morrem no cio” 

(Enoch Domingos) 

 Não encontramos com facilidade nos livros (didáticos e paradidáticos), artigos, dados 

textos e pesquisas, e na literatura de maneira geral, uma abordagem mais específica a 

cerca da Mata Atlântica no Estado do Rio Grande Norte (RN). Isto indica a necessidade de 

mais pesquisas, estudos, publicações e publicidade sobre esse assunto, para que não 

fiquemos “com as costas voltadas” para nossa realidade e biodiversidade local e para que 

nossas crianças não continuem pensando – como pude comprovar algumas vezes durante 

esses anos como educador ambiental – que habitamos a Floresta Amazônica. Se ao menos 

pensassem que habitamos a Caatinga! – já que essa ocorre na maior parte do Estado – mas 

infelizmente, a sociedade como um todo, também pouco conhece sobre esse outro Bioma.

 A Mata Atlântica no RN está localizada principalmente na região litorânea do Estado, 

se estendendo desde o município de Baía Formosa no extremo Sul do Litoral, chegando até 

o Norte (São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Macau, Porto do Mangue, Areia Branca, 

Grossos e Tibau). (Figura 1). Também encontramos os ditos fragmentos de Mata Serrana 

na região oeste do Estado (Martins, Portalegre, Serrinha dos Pintos, Coronel João Pessoa e 

Luís Gomes). (Portal da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica- Acessado em Fev./2014). 

Aqui é importante indicar a presença de uma discussão – que não podemos aprofundar 

agora - sobre o que vem a ser o Domínio Oficial do Bioma da Mata Atlântica, se por 

exemplo, essas formações Serranas identificadas aqui no Estado fazem parte ou não 
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oficialmente desse Bioma. Essa questão é importante para pesquisas, estatísticas, 

legislação e políticas aplicadas esses ambientes. 

 

 

Figura 1: Cartografia da Mata Atlântica no RN. As áreas pintadas no mapa indicam onde 

Esse Bioma ocorre no RN. Por essa cartografia a Mata foi agrupada em três diferentes 

Zonas: verde escuro=zona núcleo; verde claro=zona de amortecimento e amarelo=zona de 

transição). Perceba que as Matas Serranas não foram inseridas! Fonte: Porta da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 Quanto à situação do bioma e seus diferentes conjuntos complexos de 

ecossistemas, no RN, essa acompanha a realidade nacional, ou seja, a Mata, em suas 

diferentes formas e manifestações, encontra-se altamente fragmentada e destruída 

(MACIEL e outros 2011) – Lembremos que a fragmentação dos Habitats é uma das 

principais causas da perda de biodiversidade –vindo, neste Estado, ao longo da história de 

sua ocupação, sendo trabalhada, penetrada, substituída e destruída principalmente por 

latifúndios (monoculturas) de cana-de-açúcar, bem como pela expansão desordenada das 

cidades. 

 Restam aproximadamente 16,63% das formações vegetais do bioma no RN, levando 

em consideração a Floresta Atlântica e seus ecossistemas associados (restinga e 

manguezal) e sem fazer distinção entre florestas primárias e secundárias. Se 

desconsiderarmos os ecossistemas associados (restingas e manguezais) – o que deve ser 

feito com muita cautela já que esses ecossistemas compõe a maior parte do que vem a ser 

a Mata Atlântica Norte Rio Grandense – e considerarmos apenas as áreas de mata 

(fragmentos florestais), essa estimativa cai para 8,25% (MACIEL, 2011).  

 Essa floresta está inserida tanto em áreas privadas como públicas, bem como em 

áreas especialmente protegidas, como: a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Mata Estrela, localizada no município de Baía Formosa e maior reserva de Mata Atlântica do 
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RN, onde, dentre diversas outras espécies podemos encontrar primatas como macaco 

Prego e o macaco Guariba, também conhecido por Bugio (figura 2).  

 

 
Figura 2: Primatas encontrados na Mata Atlântica do RN.  

 

Destacam-se ainda o Santuário Ecológico de Tibau do Sul, a Floresta Nacional de 

Nísia Floresta, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Ponta do Tubarão (1°RDS 

criada no Estado), Parque Das Dunas em Natal, Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-

Guaraíras, APA Genipabu e outras que devem ter sua proteção jurídica e perante a 

sociedade fortalecida, ao invés de enfraquecida. Devemos ainda des-envolver pesquisas 

sustentáveis, práticas de preservação, conservação, educação, conscientização ambiental e 

reaproximação harmônica das mulheres e homens com a Natureza. 

 Pois bem, nesse nosso ambiente de florestas, bem como de inúmeros manguezais e 

abundantes restingas encontramos rica biodiversidade que inclui as mais diversas formas de 

vida (dos seres microscópicos e pequenos insetos aos mamíferos), bem como diversas 

espécies endêmicas. É uma flora e fauna rica (mais de 350 espécies vegetais nativas são 

reconhecidas somente na área do Parque das dunas- Natal) que muitas vezes ignoramos, e 

que nós, conterrâneos, precisamos conhecer em detalhes, de maneira sensível, integral e 

científica, para que possamos conservar e conviver eticamente e em harmonia. 

 Destaquemos então alguns animais típicos de nossa Mata Atlântica: raposas, 

jaguatiricas, timbus, guaxinins, gatos do mato, tamanduás-mirins, furões, tatus-bola e tatus-

peba, peixes-boi, além de primatas como, sagui, macaco prego e macaco guariba. 

Destacam-se ainda inúmeras espécies de repteis das quais citamos os populares teju, 

iguana, jacaré do papo amarelo (ameaçado de extinção) e o lagarto de folhiço 

(Coleodactylus natalensis – ver item 7.3- Acordos internacionais), descoberto recentemente; 

inúmeros anfíbios, peixes e aves e uma infinidade de invertebrados conhecidos e outros 

ainda não descobertos. (Pág. Seguinte- mosaico de fotografias).  
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“A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser medidos pelo modo como 

seus animais são tratados” Gandhi 

(Uma pequenina amostra de nossa riqueza Faunística) 
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2. O PARQUE DAS DUNAS  
Autora: Renata Panosso 

 

 
 

 
O Parque Estadual das Dunas do Natal "Jornalista Luiz Maria Alves" foi criado através 

do Decreto Estadual nº 7.237 de 22/11/1977 com uma área de 1.172,80 ha, constituindo a 

primeira e maior Unidade de Conservação do município de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte. O “Parque das Dunas”, como é conhecido pelos turistas e população, guarda títulos 

grandiosos: é o segundo maior parque urbano do Brasil (atrás apenas da Floresta da Tijuca 

– RJ); é o maior parque urbano brasileiro em área de dunas; e o mais importante, é 

reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura) como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira. O 

Parque abriga espécies ameaçadas de extinção, espécies raras e endêmicas (ver capítulo 

6.3). 

A importância social e cultural do Parque das Dunas também merece destaque e foi 

descrita por Nobre (2001) nas seguintes palavras: “Diante de suas dimensões e pelo fato de 

estar inserido na malha urbana, o Parque se constitui num marco que fornece identidade ao 

tecido urbano, faz parte do imaginário coletivo e se destaca no contexto social da cidade”. 

Situada ao longo da faixa litorânea da zona urbana da região metropolitana do Natal, a 

vegetação do Parque das Dunas é caracterizada por restinga arbórea e arbustiva (Salgado 

et al. 1981) colonizando solos pobres e arenosos sem recursos hídricos superficiais (Freire 

1990), embora a área contribua para a recarga de aquíferos subterrâneos do município 

(http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/).  

Estudos mais detalhados reconheceram quatro regiões fisionômicas compondo a 

paisagem do Parque das Dunas (Freire, 1999): 1. mata alta interdunar, intercalada por 

dunas fixas dispostas em “cordões”, com espécimes arbóreos de até 20 metros de altura 

(como o pau-brasil, Caesalpina echinata); 2. mata de baixo porte sobre dunas fixas, com 

vegetação arbóreo-arbustiva medindo entre três e sete metros de altura, como Cordea 

superba (Babosa-branca); 3. restinga, colonizando os topos das dunas, com destaque para 

Anacardium occidentale (cajueiro), e diversas bromélias endêmicas no Brasil; 4. dunas 
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móveis supra-litorâneas (praias), desprovidas vegetação ou com vegetação herbácea 

rarefeita fixadora do substrato arenoso. 

Segundo a administração do Parque das Dunas, a área “tem por objetivo garantir a 

preservação e conservação dos ecossistemas naturais englobados; proteger os recursos 

genéticos; possibilitar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos de interesse científico; 

preservar sítios de valor histórico, arqueológico e geomorfológico; além de oferecer 

condições para o lazer, o ecoturimo e a realização de atividades educativas e de 

conscientização ecológica.” Outras informações podem ser obtidas em 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/. 

A despeito de sua relevância social e ambiental, o “Parque das Dunas” encontra-se 

sob forte pressão antrópica há várias décadas. Uma das grandes polêmicas geradas em 

torno da influência humana no Parque ocorreu por ocasião da construção da Via Costeira 

(Av. Dinarte Mariz). A implementação das vias de rolamento em área limítrofe ao Parque 

das Dunas foi duramente criticado à época por ambientalistas; as críticas foram combatidas 

pelo governo estadual sob a justificativa de que a construção da via traria a incorporação do 

Parque à vida urbana e local, favorecendo sua preservação (Lopes Júnior, 2000). Outra 

ação do governo estadual foi a contratação de Roberto Burle Max para elaborar o projeto 

paisagístico do Parque das Dunas.  Para Alves (2012) “...pode-se inferir que a estratégia 

dessa contratação era recuar os ecologistas naquele momento, uma vez que o projeto 

elaborado pelo paisagista sequer foi iniciado.” Sobre o projeto paisagístico de Burle Max, e a 

construção da via costeira Souza apud Alves (2008) comenta que “...Apesar da execução do 

projeto ter se iniciado em 1979, as mudanças e reformulações ocorreram nas duas décadas 

seguintes, onde o Estado passou a oferecer condições facilitadoras para promover a 

apropriação do espaço pela iniciativa privada.”  

Atualmente o Parque das Dunas enfrenta mais um desafio – o aumento de sua 

fragilidade em virtude do avanço da Av. Eng. Roberto Freire para dentro dos limites do 

Parque. A expansão da referida avenida tem sido justificada como necessária para 

aprimoramento do tráfego local de veículos. Porém o projeto de mobilidade urbana em 

questão que vem sendo criticado quanto à sua eficácia em atingir seus objetivos e ao seu 

impacto social (demonstrado nos capítulos 3 e 4). 

É fato que ao observar área do Parque das Dunas às margens da Av. Eng. Roberto 

Freire constata-se com nitidez a degradação da área, com solo exposto e vegetação 

esparsa, muito diferente das áreas mais distantes da avenida, no núcleo do Parque. Porém, 

este cenário não justifica a incorporação à malha viária da área “comprometida” ou 

“degradada”, pois trata-se de uma “zona de amortecimento”. A manutenção da zona de 

amortecimento é estratégica para que Reservas da Biosfera, como é o Parque das Dunas, 
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cumpram suas funções (http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_zoneamento.asp); isto porque 

zonas de amortecimentos funcionam como filtros às agressões externas à unidade de 

conservação. A manutenção das zonas de amortecimento, portanto, é fundamental para a 

preservação da “Zona Núcleo”, aquela que de fato guarda a integridade das propriedades e 

recursos biológicos que caracterizam a unidade de conservação. 

Portanto, pode-se prever com uma grande margem de certeza que a incorporação da 

área do Parque das Dunas considerada “degradada”, à malha de mobilidade da Av. Roberto 

Freire, acarretará como consequência a conversão de pelo menos parte área atualmente 

considerada “Zona Núcleo” em “Zona de Amortecimento”. Características físicas 

(temperatura, luminosidade, umidade, etc) alteradas, exposição à animais domésticos, maior 

contato com o ser humano, ao acúmulo de lixo, sinais sonoros mais intensos, dentre outros 

aspectos, levarão a uma profunda alteração na composição de espécies nesta nova zona de 

amortecimento, anteriormente zona núcleo. 

Ressalta-se que as zonas de amortecimento estão previstas na gestão de unidades de 

conservação pelo no SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e são 

definidas como “o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade”. Para aqueles que desejam aprofundar a leitura sobre esse 

assunto, sugere-se a leitura do capítulo 6.1, onde o autor contextualiza a justificativa 

manutenção da borda do Parque das Dunas à luz da legislação vigente. 

 

Reconhecendo a importância do Parque das Dunas, cientistas e gestores 

participantes do VII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação/III Simpósio 

Internacional de Conservação da Natureza (Centro de Convenções de Natal, RN – 23 a 

27/09/2012) aprovaram uma moção cujo conteúdo encontra-se transcrito abaixo: 

 

Moção - Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação/III Simpósio Internacional 

de Conservação da Natureza  

  

“Aprovada por unanimidade:. 

Considerando que o PE Dunas de Natal Jornalista Maria Alves apresenta alta 

biodiversidade, espécies ameaçadas de extinção, presta serviços ambientais fundamentais 

a qualidade de vida da população local, contribui com a recarga do lençol freático e purifica 

o ar; e que contribui para consolidação do turismo na cidade 

Os participantes do VII CBUC resolvem: Manifestar-se contra o projeto de Reestruturação 

da Av. Eng. Roberto Freire, em Natal RN, com o sacrifício de Parque das Dunas de Natal. 

Encaminhamento para: UNESCO; Secretaria de Controle Interno da Presidência da 

República; Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente; ICMBio; COBRAMAB; 

CONAMA; CN-RBMA; Ministério Público Federal; Governo do Estado de Rio Grande do 

Norte; Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte; Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Norte; Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte; Prefeitura Municipal 

http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_zoneamento.asp
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de Natal/RN; Câmara Municipal de Natal; CONEMA; Comitê Estadual de Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica do RN; COMCIDADE; CONPLAM – Natal/RN; CMTTU Natal-RN; 

COMSAB- Natal-RN.” 

 

 

Para finalizar, ressaltamos que no lugar de “usar uma área já degradada na unidade 

de conservação – Parque das Dunas”, o estado deveria promover sua recuperação e 

recomposição, conforme destaca o capítulo 6.1 do presente documento. Além disso, permitir 

a retração da área do Parque das Dunas por qualquer razão hoje, abrirá um precedente 

perigoso para demais retaliações no Parque no futuro. Qual será o limite? Já não 

destruímos o bastante? Não há outras alternativas para a mobilidade urbana em Natal? A 

expansão da Av. Eng. Roberto Freire de fato beneficiará a (maioria) da população que 

depende de transporte público? Estimulará a população ao uso de meios de locomoção 

mais sustentáveis (bicicletas, ônibus)? 
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 3. A MOBILIDADE URBANA E O ATUAL PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA AV. 

ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 

 

Autora: Alice Drummond 

 

 
 

Contextualização: 

 Segundo o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Mobilidade 

Urbana (SEMOB), a definição de Mobilidade Urbana é: “O resultado de um conjunto de 

políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático 

ao espaço urbano, através da priorização de modos de transporte coletivos e não 

motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável”.  

  A agenda 21 reforça a ideia de que sistemas de transporte eficientes e adequados 

são fundamentais dentro das estratégias de combate à pobreza e que medidas que 

minimizem os impactos das atuais tecnologias de transporte sob a saúde humana e o meio 

ambiente necessitam ser desenvolvidas (UNDSD, 2003 apud COSTA, 2003). 

 Gudmundsson e Hojer (1996) apud Costa (2003) colocam que o conceito de 

desenvolvimento sustentável deve compor quatro princípios básicos quanto ao contexto de 

transportes: 

 Proteção dos recursos naturais dentro dos limites, níveis e modelos pré-

estabelecidos; 

 Manutenção do capital produtivo para as futuras gerações; 

 Melhoria da qualidade de vida dos indivíduos; 

 Garantia da distribuição justa da qualidade de vida. 

 Atualmente, o estado da arte no que se refere à mobilidade urbana, entende que 

muito mais do que simples dados de número de viagens, tempo de descolamento e largura 

de vias, a mobilidade deve abranger os princípios de sustentabilidade econômica e 

ambiental da mobilidade e também da questão de inclusão social.       

 No âmbito internacional estas são as tendências e as práticas hoje aplicadas, com 

resultados já comprovados de melhoria de mobilidade urbana e mitigação de poluição, 

ruído, congestionamento, dentre outros. São exemplos destas práticas os sistemas de 
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transporte em Copenhague na Dinamarca, Freiburg na Alemanha, Amsterdã na 

Holanda, Barcelona na Espanha. 

 As ações de mobilidade urbana devem ser coerentes e considerar os meios de 

descolamento da população, que no Brasil acontecem conforme apresentado na tabela e 

gráfico a seguir. 
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 Em Natal/RN têm-se as premissas estabelecidas pelo Plano de Mobilidade Urbana 

de Natal que traz inovações no desenho das linhas de transporte coletivo, implantação de 

ciclovias e planos de caminhadas. Os deslocamentos em Natal ocorrem na porcentagem 

apresentada na imagem a seguir. 

 



27 
 

 

 Não é aceitável a implementação de um projeto que ignora os princípios acima 

expostos num projeto que não atende a população da cidade, conforme explicado em mais 

detalhes a seguir: 

 Considerações sobre a falta de mobilidade do projeto de ampliação da Av. Eng. 

Roberto Freire 

  

 O projeto da ampliação da Av. Eng. Roberto Freire foi disponibilizado e analisado por 

uma serie de especialistas na área de mobilidade, estudantes de arquitetura e urbanismo, 

estudantes de ecologia da UFRN, professores e pesquisadores. São levantadas as 

seguintes críticas ao projeto: 

 

1. AFUNILAMENTO DAS VIAS: Aumentar a quantidade de vias não implica em 

melhoria de trânsito e de mobilidade urbana. O alargamento proposto, que 

contempla uma extensão de 4km, vai culminar em afunilamento das vias alargadas 

no trecho após a entrada da via costeira. Isso significa que o projeto de R$ 260 
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milhões não vai garantir deslocamento adequado da via, apenas levar o 

engarrafamento um pouco mais a frente, visto que não contempla uma estratégia de 

escoamento do transito em âmbito geral, conforme ilustra a imagem abaixo.  

 

Imagem do projeto disponibilizado mostrando o afunilamento da avenida, que retorna 
a duas pistas em cada direção. 

2. PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL: O projeto visa duplicar as vias existentes, 

sendo que 10 destas vias serão destinadas ao tráfego de carros, e somente 2 (uma em cada 

direção) se destinarão aos ônibus, sem a possibilidade de via de escape caso um ônibus 

quebre. A tendência em projetos de mobilidades urbanas é devolver a cidade para os 

pedestres, priorizando os transportes coletivos e incluindo ciclovias como uma estratégia de 

mobilidade, o que não vemos neste projeto. Abaixo ilustração das vias de transporte 

individual e coletivo. 
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Imagem do projeto disponibilizado mostrando em vermelho as vias destinadas para 
transporte coletivo e em cinza as vias para transporte individual 

 

3. CICLOVIA SEM MOBILIDADE: O projeto apresenta ciclovia com configuração desconectada 

da malha urbana impedindo o deslocamento através deste meio de locomoção. Esta 

configuração não se baseia nos princípios de mobilidade descritos no Plano de Mobilidade 

Urbana de Natal. Conforme ilustrado na imagem abaixo o ciclista ao chegar em frente ao 

supermercado Nordestão deve fazer meia volta e retorna o trajeto realizado e vez de 

avançar no sentido de sua locomoção.  Não existe qualquer faixa de pedestre ou maneira 

segura e apropriada para inserir-se no tráfego. 
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Imagem do projeto disponibilizado mostrando em laranja a área da ciclovia desconexa 

da área urbana.  

 

4. PEDESTRES ILHADOS SEM MOBILIDADE: Em diversos pontos do projeto o pedestre fica 

sem nenhuma possibilidade de acessar o lado oposto da via em virtude das trincheiras 

(buracos abaixo do nível da rua para passagem de carros), prejudicando a acessibilidade 

dos pedestres além do que as passarelas são muito distantes entre si.  

 

 

Imagem do projeto disponibilizado mostrando as trincheiras impedindo o acesso dos 
pedestres de um lado ao outro 

 

 

5. TRANSPORTE COLETIVO PREJUDICADO: Em diversos pontos o projeto não possui 

dimensões adequadas para escoamento dos ônibus e deslocamento dos passageiros. 

O desenho viário que destina apenas uma via para ônibus em cada direção não coloca 
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alternativas na situação em que o ônibus quebre, congestionando e obstruindo a 

passagem do transporte coletivo.  

  

 

Imagem do projeto disponibilizado mostrando as dimensões reduzidas para 

ônibus sem opção de escoamento na situação de quebra do ônibus 

 

6. AUSENCIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO TRÂNSITO: O projeto não fala em vias 

alternativas de tráfego, ou seja, na possibilidade de descentralizar o trânsito da Av. Eng. 

Roberto Freire para outras vias paralelas a ela. Isso é muito usado em outros países 

como alternativa, o que ajudaria no comércio local dos bairros, desafogando os 

gargalos. Nesta ótica vemos que o projeto de mobilidade alternativa no interior do bairro 

durante a construção da própria obra de ampliação é muito mais coerente do que o 

projeto proposto aqui em questão. 

 

7. DESCONSIDERAÇÃO DA VARIÁVEL AMBIENTAL: Não é considerada a questão 

ambiental no projeto de mobilidade. Desconsidera canteiros centrais arborizados 

(importante para os pedestres) e a proximidade com o Parque das Dunas. Poderia ser 

um projeto que integrasse a paisagem e a natureza a população, mas ao invés disso, 

desconsidera e elimina o verde, intricadamente relacionada com a qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável.   

 

8. VALIDADE E FALTA DE COERÊNCIA DO PROJETO: Segundo o próprio engenheiro 

do projeto, a ampliação tem uma previsão de validade de 5-10 anos em virtude da 

crescente quantidade de veículos. Esta validade aponta para a falta de coerência e 

defasagem do conceito de mobilidade urbana aplicada no projeto que deveria valorizar 

e melhorar meios de transportes coletivos e não estimular o maior volume de carros por 

meio de vias de alto fluxo de carros. 
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4. PAISAGEM, ARQUITETURA E URBANISMO  

Autora: Alice Drummond  

 

“A paisagem da cidade, do nosso parque, é o alento da vida urbana, 
É o plano de fundo, que inspira, que tranquiliza, 

É o verde que nos nutre, que dá conforto, 
Óh parque das dunas, entrada das praias tão lindo que encanta! 

É a mensagem que a cidade passa, 
Natureza que queremos preservar e todos os dias olhar, 

Seja a pé, de bike, ônibus ou carro, 
É nosso direito a paisagem que não nos queira tomar.” 

(Alice Drummond) 
  

O projeto em questão do ponto de vista do conforto ambiental e do direito a paisagem 

possui uma série de problemáticas: 

1. PREJUIZO AO CONFORTO TÉRMICO: O projeto é caracterizado por grande área 

revestida em asfalto inclusive substituindo áreas verdes vegetadas e o canteiro central 

com 414 árvores de porte considerável por asfalto. O asfalto é um material que possui 

alto albedo, absorvendo o calor do sol, aumentando a temperatura urbana e 

contribuindo para ilhas de calor. Prejudica o ambiente urbano agravando a sensação de 

desconforto por calor nos pedestres, ciclistas, usuários de carro, ônibus e a população 

em geral, principalmente em cidades que possuem irradiação solar intensa como é o 

caso de Natal/RN. A eliminação da vegetação prejudica a promoção de calçadas e 

acessos mais agradáveis e sombreados com temperaturas mais amenas, visto que as 

áreas verdes influenciam no entorno positivamente através da evapotranspiração e pela 

copa de suas árvores, diminuindo a temperatura. Pesam muito na presente discussão 

as previsões recentes sobre as mudanças climáticas que indicam aumento da 

temperatura de até 4 ºC e redução da precipitação (chuvas) entre 10 e 15% na região 

Nordeste do Brasil nas próximas décadas (Marengo et al. 2009). Neste cenário, as 

cidades que conseguirem preservar e ampliar suas áreas verdes, certamente se 

beneficiarão do conforto térmico proporcionado por esses verdadeiros oásis urbanos. 

Tais benefícios extrapolam os aspectos sociais e ambientais, projetando-se também 

aos lucros econômicos da valorização de uma área prazerosa de se viver. 
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Consideramos que os gestores e cidadãos residentes em Natal e no Rio Grande do 

Norte não devem abrir precedentes para o uso urbano de parte da área do Parque das 

Dunas. No que se refere ao clima, citamos uma reportagem e entrevista com o 

meteorologista Gilmar Bristot, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn): 

“O aumento da temperatura em Natal foi bem maior que o registrado em todo o Planeta. 

Para se ter uma ideia, entre 1880 e 2012, a temperatura do globo aumentou 0,82º, de 

acordo com relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

na sigla em inglês). Segundo Bristot, são os grandes centros urbanos que se tornam 

“ilhas” e acabam transferindo calor para Terra.” 

(http://www.meioambiente.ufrn.br/index.php/destaques-home/natal-esta-mais-quente-e-

sufocante/) 

 

  

2.  PREJUIZO AO CONFORTO ACÚSTICO: A eliminação da massa arbórea do 

entorno impacta negativamente sobre o conforto sonoro urbano, intensificando o 

ruído do transito na área, prejudicando pedestres, ciclistas, usuários de carro, ônibus 

e a população em geral. As vias antes arborizadas quando substituídas pelas 

trincheiras passam a ter uma poluição sonora intensificada, uma vez que as 

“paredes” da trincheira refletem o som, aumentando a reverberação do som e 

amplificando o ruído. 

 

3. PREJUIZO A QUALIDADE DO AR: A perda de massa arbórea do entorno impacta 

negativamente sobre a qualidade do ar da área, uma vez que a vegetação eliminada 

tinha função de filtragem de ar, prejudicando pedestres, ciclistas, usuários de carro, 

ônibus e a população em geral. . O tamponamento da qualidade do ar realizado pela 

vegetação é um fenômeno mundialmente reconhecido e valorizado em países 

desenvolvidos (USEPA 2010). A deterioração de parte da área do Parque das Dunas 

poderá acarretar em prejuízo para a qualidade do ar, especialmente nos bairros 

vizinhos à Av. Eng. Roberto Freire, com consequências negativas para a saúde 

pública, como o aumento de incidência de casos de asma e outras doenças 

respitarórias na população (Bernstein et al. 2010). 

 

4. PREJUIZO AO CONFORTO VISUAL E DIREITO A PAISAGEM: o Projeto 

transforma o que hoje é uma via agradável, arborizada e verde (com uma relação 

paisagística integrada ao parque das dunas), numa paisagem cinzenta onde 

predomina vias asfaltadas de alto fluxo. Esta perda visual impacta na qualidade 
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de vida da população local e da capital potiguar além de ter um efeito negativo na 

imagem que a cidade transparece aos turistas, visto que esta via é o principal 

trecho de acesso ao polo turístico de Natal e grandes hotéis. As trincheiras e a 

configuração das vias tira o direito à paisagem do parque a população e aos 

usuários de carros principalmente e afasta a sociedade do patrimônio Natural do 

Parque das dunas.   

 

5. PREJUIZO AO COMERCIO LOCAL: O Projeto dificulta o acesso ao bairro 

prejudicando o comercio local, podendo afetar economicamente as empresas, 

pequenos comércios, etc. 
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5. ESCLARECENDO ALGUNS PROCEDIMENTOS  

    

   

5.1 EIA/RIMA 

Autor: Walério Wagner Pinper  

 

 
 

 A avaliação de impactos ambientais é um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA- Lei 6938/81) que em seu artigo 9° indica:  

 

“Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: III - a avaliação de 

impactos ambientais”. (PNMA- Lei 6938/81). 

  

O Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) são avaliações exigidos por lei como condição prévia para o 

licenciamento Ambiental de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental. Esse estudo prévio é regulamento pela 

resolução CONAMA 01/86. (resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986).  

 Essa Resolução dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a Avaliação de 

Impacto Ambiental e seus respectivo Relatório de impacto de Meio Ambiente (RIMA).  Indica 

o que vem a ser impacto ambiental e as atividades que estão obrigatoriamente sujeitas ao 

EIA, quem elaborará o EIA, o que esse estudo deve contemplar e responder. Em suma, por 

questões práticas não iremos aqui detalhar a resolução, mas facilmente podemos acessa-la, 

então fica a dica de que é importantíssimo que cada um de nós e os diversos grupos 

organizados em torno da defesa dos nossos direitos nos familiarizemos mais e mais com 

essa resolução. 

 A própria Constituição Federal (1988) no capítulo VI (Do Meio Ambiente) reforça 

legalmente essa exigência de Estudo de Impacto Ambiental , indicando que incube ao Pode 

Público: 

“exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se 

dará publicidade” (Art.225, IV da Constituição Federal). 

 Portanto, perceba que conforme estabelecido pela legislação, o estudo deve ser 

prévio e deve-se dar publicidade, e nós, movimentos sociais e sociedade civil organizada, 
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temos o direito e devemos acessar esses Estudos assim que eles forem oficialmente 

entregues ao órgão ambiental competente. Assim podemos participar coletiva e 

individualmente com críticas, sugestões e colaborações, bem como provocar uma Audiência 

Pública dentro dos prazos estabelecidos, que será no mínimo de 45 dias.  

 Essa participação cidadã realmente é fundamental, visto que as pressões 

econômicas e políticas, aliadas á fragilidades dos órgãos ambientais federais, estaduais e 

municipais muitas vezes resultam no desrespeito à Legislação e à Natureza e na prática de 

crimes ambientais. Isso realmente deve e pode ser dito já que sabemos que os órgão e 

Instituições Ambientais do Terceiro Mundo surgiram mais para agilizar os tramites 

burocráticos e exigências internacionais que começaram a ser exigidos às empresas que 

queriam se instalar nesses países do que para Zelar pela natureza e lutar pela 

Sustentabilidade (GONÇALVES, 2006).  

 

 Assim, antes que se houvesse enraizado no país um movimento 
ecológico, o Estado criou diversas 
instituições para gerir o meio ambiente, afim de que os ansiados 
investimentos pudessem aqui aportar. Diga-se de passagem que 
estas instituições incluem, nos seus quadros, técnicos que se 
preocupam efetivamente com as condições de vida, porém a lógica 
destas instituições é 
determinanada  pela política global de atração de investimentos e nã
o pelo valor  intrínseco da questão ambiental ( GONÇALVES, 2006, 
p.15, grifo meu) 

 

 Por fim, lembremos que a legislação obriga que o EIA/RIMA sejam apresentados de 

acordo com um Termo de Referência (TR), que constitui um documento de orientação 

quanto aos procedimentos a serem seguidos na elaboração dos Estudos e Relatórios. No 

caso da obra de reestruturação da Avenida Roberto Freire a Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo de Natal (SEMURB) expediu o termo de referência ainda em Junho de 2012 e 

após pressão e crítica popular, A SEMURB abriu o TR para receber contribuições daqueles 

interessados e comprometidos com o caso. Após certo trabalho e algumas reuniões 

geramos um Termo de Referência no mínimo mais Democrático. Esses dois documentos 

seguem em anexo a esse material. 

 

ALGUMAS REFRÊNCIAS: 
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5.2 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Autor: Walério Wagner Pinper  

 

 
  

 As Audiências Públicas são momentos importantes do processo de licenciamento 

ambiental e põe em prática o Principio da Participação Popular, bem como permitem o 

controle social do licenciamento (DIAS, 2009). 

 Essas audiências têm por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto 

em análise e do seu referido EIA/RIMA, esclarecendo dúvidas e recolhendo dos presentes 

as críticas e sugestões a respeito. Esse é um momento para a sociedade organizada e 

movimentos sociais se manifestarem e entregar documentos (preocupações, contribuições, 

abaixo-assinados, estudos, cartas, recomendações, moções, etc.) frente aos representantes 

do Poder Público e demais presentes e que servirão de base, juntamente com o EIA/RIMA, 

para análise e parecer final do órgão licenciador quanto aprovação ou não do projeto. 

 As Audiências são regulamentadas pela resolução CONAMA 09/87 e serão 

realizadas pelo órgão ambiental responsável sempre que: 

a) Julgar necessário. 

b) Ou forem solicitadas por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) 

ou mais cidadãos. 

 Fiquemos atentos ao prazo: conforme a resolução acima citada, o Órgão de Meio 

Ambiente responsável pelo processo de licenciamento , a partir da data do recebimento do 

EIA/RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será no 

mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública.  

 Por fim, concluímos com um pensamento de Sepúlveda Pertence quando ministro do 

STF: 

a audiência publica deve ser entendida, de acordo com a melhor 
doutrina, como um  instrumento de informação e consulta, não de 
convencimento, propaganda ou proselitismo político, sendo um dos 
instrumentos da participação popular na proteção do meio ambiente. 
(PERTENCE, citado por DIAS, 2009). 
 

REFRÊNCIAS: 

BRASIL. Resolução CONAMA N° 0009, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1987. 

DIAS, Gilka da Mata. Cidade Sustentável- fundamentos legais, política urbana, meio 

ambiente, saneamento básico. Natal: Ed. Do Autor, 2009. 
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6. A LUTA PELO DIREITO 

Autor: Walério Wagner Pinper 

 

 

 
 

“O direito não pode ser somente 

Uma tese na mente ou no papel 

Um juiz, uma vítima e um réu 

Num processo atrasado e deprimente 

O direito tem que ser insurgente 

E acompanhar os fatos sociais 

Tem que ser ousado mais e mais 

Defendendo o lado dos oprimidos 

E mostrar que os verdadeiros bandidos 

Não são os das páginas policiais” 

(Poeta e advogado Adebal Ferreira) 

 

“Verdade seja dita: a legislação tem sido uma alquimia desconhecida para o 

povo......Assim, a lei que deveria ser do povo, passa a ser atributo do Estado, que 

deveria realizar alguma concepção de justiça, torna-se possível instrumento de 

dominação, que deveria regular a sociedade, passa a justificar as desigualdades” 

(Professor Roberto Armando Ramos de Aguiar) 

 

 Conforme nos diz o Teólogo e escrito Leonardo Boff, em livros como “Ética e Eco-

Espiritualidade” e “Ecologia: grito da Terra, grito dos Pobres”, hoje, ao lado dos povos, 

comunidades e Seres Humanos empobrecidos, oprimidos e condenados da Terra, a própria 

Terra-Bioesfera, em sua Vida, Sua Bioenergia Vital, seus Animais e Plantas Viventes, Seu 

Axé e elementais (Água, Ar, terra e fogo) é a grande oprimida, que de Mãe e Pachamama – 

como podemos identificar na Ancestralidade – passou e passa a ser simples objeto e 

recurso dos mais diversos pensamentos e ações Humanas, muitos desarmônicos, 

insustentáveis e não Éticos. É a “La Naturaleza” a grande des-respeitada, des-sacralizada 

em sua Vida e a grande oprimida Historicamente! Portanto, é pela “La Naturaleza” também 
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que o Direito deve se INSURGIR e defender, conforme quer o Poema de Adebal Ferreira 

que abre esse tópico.   

 Para isso, é necessário cada vez mais interpretarmos e fazermos uso desses direitos 

a partir do contexto de nossas vidas, nossas concretudes, nossas lutas, nossas localidades, 

meio ambiente e cotidiano – “O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê 

de onde se está” (Geógrafo Milton Santos) – certamente sabendo que também estamos 

inseridos num contexto Global e de Bioesfera.  

 Portanto, para essa interpretação e uso indicamos e seguimos inspirados pelo livro 

intitulado “Direito do Meio Ambiente e participação popular” (AGUIAR, 2002) que nos diz que 

para tratarmos de legislação Ambiental e participação popular temos que avançar e fazer 

uma rotação no que entendemos por essas palavras (Direito e Lei): “o direito não pode ser 

considerado somente como dádiva do Estado, mas o fruto de lutas da sociedade 

organizada, a fim de que suas prerrogativas sejam constituídas e respeitadas” (AGUIAR, 

2002, p.20). Esse entendimento é importante por reintroduzir a relação perdida entre 

cidadania e direito, esse visto como expressão da luta e dos conflitos travados na sociedade 

pela cidadania organizada (AGUIAR, 2002).  Por fim, terminamos com o trecho do livro 

acima citado, o qual sugerimos mais uma vez a leitura: 

 

 Quanto menos grupos existirem para reivindicar e criar direitos, mais 

o ordenamento jurídico e os poderes estatais terão estrutura e 

exercício atrasados. Logo, se a luta pelo direito do meio ambiente se 

restringir aos textos legais, ela será uma batalha previamente perdida 

(AGUIAR, 2002, p. 29-30).  

 

ALGUMAS REFERÊNCIAS: 

*As referências feitas por esse Autor não estão escritas seguindo á risca o que determina a 
ABNT, pedimos licença e acreditamos que isso não prejudicará a comunicação e o objetivo 
dos textos. 
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6.1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Autor: Walério Wagner Pinper 

 

 
 

 A Constituição Federal é a maior lei do nosso País no atual Estado Democrático de 

Direito (Figura 1). A atual constituição, definida oficialmente na Assembleia constituinte de 

1988, é resultado do processo histórico de re-democratização pelo qual passava o Brasil 

após aproximadamente 20 anos de Ditadura.  Esse documento, refletindo os anseios e a 

mentalidade da Nação e daqueles que deviam representa-la, traz um conjunto de princípios, 

direitos e instrumentos que devemos conhecer, interpretar, esclarecer, usas e ampliar para 

defender e lutar pelos nossos direitos e cumprir nossos deveres, entre esses, a preservação 

de um meio ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. 

 

 
Figura1: A Constituição Federal no topo da Pirâmide, indicando que essa é lei maior do 

País. Logo, outras Leis, Decretos, Normas e outros de ferirem a Constituição são 

considerados IN-constitucionais e portanto poderão ser questionados e anulados. 

  

 Portanto, através da interpretação de alguns artigos esculpidos na atual Constituição 

Federal, vejamos como fortalecer e dar mais sentido as nossas lutas em favor da 

conservação e/ou preservação da Mata Atlântica e outros Biomas, ecossistemas, Faunas e 

Floras presentes nas nossas localidades e no Planeta Terra (Bioesfera) como um todo. 

 Nesse contexto, temos como destaque o capítulo VI da atual Constituição Federal, 

inserido no título relativo à ordem social (como que para relembrar que um Meio Ambiente e 
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uma Natureza Viva e Saudável é um direito Humano e Social fundamental) e dedicado 

inteiramente à questão “Do Meio Ambiente”. A seguir transcrevemos partes desse capitulo- 

Lei da Constituição e realizamos comentários-notas relacionando com o caso da 

reestruturação da Av. Roberto Freire para borda da Mata e limite da Unidade de 

Conservação Parque das Dunas:  

CAPITULO VI 

Do Meio Ambiente 

Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

$ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I-preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 

NOTA 1: Temos ouvido algumas pessoas argumentarem que a borda do Parque das 

Dunas se encontra degradada (lixo, esgotos e proliferação de gatos). Através desse 

argumento pretende-se justificar a transformação da borda em pistas automotivas. 

Ora! Se esse Ecossistema encontra-se degradado não é motivo para eliminarmos de 

vez. O que incube a todos nós (poder público e coletividade) é RESTAURA-LO. Isso 

pode ocorrer através do manejo humano ou simplesmente permitindo que a natureza 

exerça sua capacidade de autorregeneração espontânea no correr do tempo. 

III- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; 

 

NOTA 2: A ciência ecológica demonstra que as bordas de florestas e matas são 

fundamentais em dois quesitos: Zona de amortecimento e transição entre diferentes 

ambientes: 

 As bordas retêm e filtram as poluições (sonora, visual, lixo, animais 

domésticos e outros) oriundas de áreas adjacentes, reduzindo o impacto negativo nas 

áreas mais internas da mata, que vão poder abrigar e refugiar espécies mais sensíveis 

e vulneráveis aos efeitos da poluição.  
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 Ora! A transformação dessa borda da mata do Parque das dunas em pistas 

automotivas e seu consequente avanço em direção ao centro da mata compromete a 

integridade das diversas populações de diferentes espécies que habitam e vivem no 

interior dessa floresta. A alteração de parte do sistema, ou seja, a borda, influencia no 

sistema ecológico total, ou seja, a Mata toda. 

Além disso, a borda atua como Zona de transição entre diferentes ambientes 

que devido as características naturais específicas como maior luminosidade, vento e 

áreas abertas (naturais ou aberta pela ação humana), atua como Habitat de uma 

Biodiversidade (Mamíferos, anfíbios, repteis, aves, insetos, aracnídeos e outros) 

específica, sendo, portanto muitas vezes uma borda rica em Diversidade de espécies 

e de forte potencial de regeneração. 

Portanto a utilização dessa borda para construção de pistas compromete 

integridade dos atributos que o parque visa proteger, logo é vedada por esse inciso. 

 

NOTA 3: Fiquemos atentos, ainda por esse inciso III a alteração e supressão no 

Parque da Dunas, como em outros espaços especialmente protegidos (como as 

Unidades de conservação) só pode ocorrer através de projeto de lei, ou seja, tem que 

ser aprovada pelo Legislativo (Câmara dos Vereadores no caso de ser competência 

da esfera municipal ou Câmara dos deputados Estaduais - esse é o caso da tentativa 

de supressão de parte do Parque da Dunas – na esfera Estadual). Esse é mais um 

momento para nos fazermos presentes nas Câmaras Legislativas e acompanhar a 

votação do projeto de lei; é fundamental ficarmos atentos e exigir daqueles que 

elegemos e que dizem nos representar, ações que atendam nossos anseios e 

respeitem nossos direitos.  

IV- exigir na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a qual se 

dará publicidade;  

VII- proteger a fauna e flora, vedadas, na forma de lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade; 

NOTA 4: Assim como o inciso III, esse inciso VII veda a transformação da borda do 

Parque em pistas, já que isso coloca em risco a fauna e a flora e suas funções 

ecológicas, conforme argumentamos brevemente acima (NOTA 2) 
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$4 a floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e a sua utilização far-se-á na forma 

de lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

 Outros artigos podemos também encontrar na Constituição para reforça os direitos e 

deveres ligados a Preservação e/ou Conservação do Meio Ambiente, vejamos alguns a 

seguir: 

Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII- preservar as florestas, a fauna e a flor; 

Art.170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

V- defesa do meio ambiente; 

 

ALGUMAS REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, DF, Senado 

Federal, 1988. 

DIAS, Gilka da Mata. Cidade Sustentável- fundamentos legais, política urbana, meio 

ambiente, saneamento básico. Natal: Ed. Do Autor, 2009. 
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6.2 PROTEÇÃO INFRACONSTITUCIONAL:  A LEI DA MATA ATLÂNTICA 

Autor: Walério Wagner Pinper 

 

 Não sei se todos conhecem, mas a Mata Atlântica tem uma lei “própria” (lei nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006).  Após 14 anos de luta e discussão tramitando no 

Congresso Nacional (1992-2006), onde ganhou novas contribuições, foi finalmente aprovada 

e sancionada em dezembro de 2006. 

 Aqui nesse tópico vamos destacar algumas partes dessa lei posta, interpretando-a e 

relacionando com o caso da reestruturação da Avenida Engenheiro Freire para dentro da 

Unidade de Conservação e Reserva da Biosfera Parque Estadual das Dunas: 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006.  

 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e 

dá outras providências.  

Art. 10.   

§ 2o  Visando a controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de 

vegetação nativa, o poder público fomentará o plantio de espécies florestais, nativas ou 

exóticas.  

Interpretação: Lemos que esse parágrafo indica a plantação de espécies nativas no 

entorno de fragmentos florestais. Por que esse cuidado com o entorno, com a borda? 

Porque essa parte da Floresta, qual seja, a borda, é de fundamental importância para 

conservação/preservação da floresta como um todo. 

Vejamos alguns aspectos: Aqui desejo reiterar a importância do conhecimento sobre o 

efeito de borda, trazendo alguns aspectos dessa questão que ao longo dos debates deve 

ser aprofundada.  

A borda corresponde a essa região de contato entre o fragmento florestal e outra área 

de conteúdo distinto, que pode ser de pasto, agricultura ou como nesse caso estradas e 

área urbana. 

Comparado ao interior do fragmento florestal, essa faixa de borda, naturalmente recebe 

uma maior quantidade de radiação solar e vento, bem como se torna menos úmida, isso 

influencia diretamente a comunidade vegetal, animal e toda Biodiversidade ali vivente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
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Possibilitando a existência daquelas espécies adaptadas às condições ambientais na borda 

e consequentemente levando outras espécies a buscarem outras condições (menor 

insolação e vento e mais umidade) em áreas mais do centro e distantes da borda. 

Então é aqui que entra a questão, com a construção de estradas no lugar da atual 

borda do parque, essa borda e consequentemente o efeito de borda vai avançar mais para 

dentro do parque (existem cálculos para quantificar esse avanço, aqui não vamos entrar 

nessa análise), alterando as atuais condições ambientais dessas áreas mais internas e 

influenciando a Biodiversidade ali existente.  

Além disso, a borda funciona como filtro, atenuando-filtrando e amortecendo fatores 

como a poluição (sonora, visual, atmosférica e outras) e o lixo humano. O que tem a 

importância de proteger a integridade das áreas do interior da mata e as espécies mais 

sensíveis, contra esses impactos humanos.  

Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 

médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:  

I - a vegetação:  

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território 

nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a 

intervenção ou o parcelamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;  

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;  

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em 

estágio avançado de regeneração;  

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou  

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos 

competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

 Interpretação: Por esse artigo (item d; e) o corte da vegetação da borda do parque 

está vedado. Pois essa vegetação protege o entorno de uma unidade de conservação e 

possui excepcional valor paisagístico. Também temos que conferir no EIA/RIMA a lista de 

espécies da fauna e da flora que ocorrem na borda e/ou no Parque como todo, a situação 

dessas espécies e como elas serão afetadas pela obra (item a).     
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Por fim indicamos a necessidade de conhecimento, estudos, interpretação – a lei tem 

alguns meandros que precisam ser esclarecidos e elucidados como “utilidade pública”, 

“interesse social”, “vegetação primária”, “vegetação secundária”, “estágio de regeneração” – 

e aplicação dessa legislação para que possamos avançar com a proteção do que restou da 

Mata Atlântica nas nossas cidades, Estados e no Brasil . 
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6.3 ACORDOS INTERNACIONAIS 

Autora: Renata Panosso 

 

   

Desde a Conferência sobre Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992 

(ECO-92 ou Rio-92), as negociações internacionais na área de meio ambiente têm sido 

ampliadas e tratadas no âmbito da necessidade de DESENVOLVIMENTO, e não apenas 

como questões exclusivamente ambientais (Assessoria de Assuntos Internacionais, 

MMA). Esse enfoque reforça o abandono do conflito Desenvolvimento x Preservação do 

Meio Ambiente em prol do conceito de Preservação do Meio Ambiente para garantir o 

Desenvolvimento (Sustentável), para as gerações presentes e futuras. Fica claro, portanto, o 

reconhecimento mundial de que o desenvolvimento não pode ser dissociado das questões 

ambientais. É nesse cenário que o Brasil democraticamente participou das negociações e 

assinou algumas Convenções internacionais relacionadas ao Meio Ambiente. Não temos 

aqui a intenção de esgotar o assunto, nem de apresentar uma revisão exaustiva e detalhada 

sobre os tratados ratificados pelo governo Brasileiro. Apontaremos somente alguns aspectos 

relevantes no contexto da discussão sobre a ameaça que paira sobre o Parque das Dunas, 

área que detém um importante remanescente de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte. 

 

1) Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB (disponível em 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cdbport.pdf) 

O Decreto Legislativo nº 2, de 1994, aprovou o texto da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 

1992. Assinada por mais de 160 países, a Convenção da Diversidade Biológica é um dos 

mais importantes tratados internacionais relacionados ao Meio Ambiente, no âmbito da 

Organização das Nações Unidas. As bases do documento incluem a conservação da 

diversidade biológica e o uso sustentável da biodiversidade considerando-se três níveis: 

ecossistemas, espécies e recursos genéticos. O texto da Convenção, ratificado pelo Brasil, 

reconhece o “valor intrínseco da diversidade biológica e dos valores ecológico, genético, 

social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade 
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biológica e de seus componentes”. Afirma ainda a “importância da diversidade biológica 

para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera”, 

ressaltando que a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum à 

humanidade”, dentre outros valores. 

 

No artigo 8, os países signatários da Convenção se comprometem a: 

 

“...c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a 

conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de 

assegurar sua conservação e utilização sustentável;  

 

d) Promover a proteção de ecossistemas, hábitats naturais e manutenção de 

populações viáveis de espécies em seu meio natural; 

 

f) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas 

adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas.” 

 

 

O que se percebe no tocante à reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire é uma ação 

exatamente contrária ao que o estado brasileiro se compromete ao assinar a Convenção 

sobre Diversidade Biológica. No lugar de “Promover o desenvolvimento sustentável e 

ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção 

dessas áreas”, o projeto aprofundará ainda mais a urbanização em direção ao coração do 

Parque, ainda que se trate de uma área remanescente de Mata Atlântica. A construção das 

pistas da avenida ferirá também a diretriz de “Promover a proteção de ecossistemas, 

hábitats naturais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natura l” – 

quanto menor a área protegida menor é a chance de manutenção de populações viáveis de 

diversos animais e vegetais. É preciso que a “conservação e utilização sustentável” dos 

recursos biológicos, conforme compromisso assumido pelo governo brasileiro, deixe de ser 

somente uma intenção para se concretizar na proteção integral da área em questão – o 

Parque das Dunas. 
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2) Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais 

dos Países da América 

Esta convenção vigora desde 26 de novembro de 1965, e foi promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966. A Convenção estabelece, por exemplo, 

que os países signatários deverão adotar medidas apropriadas "para evitar a extinção que 

ameace a uma espécie determinada" (artigo VII). O Parque das Dunas abriga espécies 

ameaçadas de extinção, como a ave Herpsilochmus pectoralis (MMA 2003), popularmente 

conhecida como chorozinho-de-papo-preto. O Parque das Dunas abriga uma população 

significativa do chorozinho-de-papo-preto; por isso, é uma área importante para a 

conservação desta espécie. A presença de Herpsilochmus pectoralis, e de outra espécie do 

mesmo gênero (H. sellowi) qualifica o Parque Estadual das Dunas do Natal como uma área 

IBP (“Important Bird Area” - Áreas Importantes para a Conservação das Aves), segundo 

Silva (2007). As Nações Unidas reconhecem as IBAs como indicador-chave dentro dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio com a finalidade de Garantir a Sustentabilidade 

Ambiental (Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil; 

http://savebrasil.org.br/wp/ibas/). Assim, Silva (2007) recomenda para o Parque Estadual 

das Dunas do Natal “um controle severo das influências humanas relacionadas às bordas do 

parque, que acarretam introdução de novas espécies, invasão, acesso de animais 

domésticos e pessoas, lixo, entre outros.” Preservar os limites atuais do Parque das Dunas 

é fundamental para manter a viabilidade das populações das espécies ameaçadas, e de 

outras espécies, atendendo a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América, da qual o Brasil é signatário.  Destaca-se ainda 

no Parque das Dunas a ocorrência espécies endêmicas (que habitam somente uma 

determinada região) brasileiras e da Mata Atlântica, como diversos vegetais inventariados 

por pesquisadores do Rio Grande do Norte (por exemplo, o trabalho e São-Mateus et al. 

2013). Outro exemplo emblemático é o menor lagarto da América do Sul, Coleodactylus 

natalensis, que foi descrito pela primeira vez no Parque Estadual das Dunas de Natal 

(Freire, 1999); este lagarto é considerado uma espécie rara (distribuição geográfica restrita) 

e endêmica de remanescentes da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. A manutenção 

integral da área do Parque das Dunas é de vital importância para a conservação dessa 

espécie, conforme descrito por Lisboa (2008): “A população de C. natalensis do Parque 

Estadual Dunas de Natal possui muitas características que a colocam numa situação de 

fragilidade do ponto de vista conservacionista. Além de se tratar de uma espécie endêmica, 

de um bioma bastante ameaçado (com menos de 8% da sua área original), é habitante de 

uma “ilha de floresta” sob constante pressão antrópica, num Estado onde muitas populações 

vizinhas já foram dizimadas pelos grandes empreendimentos imobiliários que avançam ao 
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longo do litoral nordestino. Este isolamento torna crescente o risco de depressão 

endogâmica causado pela baixa variabilidade genética da população e põe em risco a 

própria espécie”. Os autores do trabalho científico que estudou o menor lagarto da América, 

no Parque das Dunas, ressaltam que é absolutamente necessária a adoção de medidas de 

conservação para a área do Parque das Dunas e a inclusão do C. natalensis na lista de 

espécies ameaçadas de extinção do Brasil (Lisboa, 2008). 

3) Agenda 21 Global  

 

A Agenda 21 Global foi estabelecida a partir Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente (Rio 92), contando com o compromisso de 179 países participantes, dentre 

eles o Brasil. A Agenda 21 Global é um programa de ação em escala global com vistas à 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O projeto de 

reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire entra em conflito com as propostas estabelecidas 

pelas Agenda 21, como o tema 14 (“ Implantar o transporte de massa e mobilidade 

sustentável) e o tema 16 (“Política florestal, controle do desmatamento e corredores de 

biodiversidade), ao desconsiderar a conciliação de uma proposta mais sustentável de 

mobilidade urbana onde a preservação da área integral do Parque das Dunas seja 

garantida. 
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6.4 O USO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PERANTE O JUDICIARIO 

 

Autor: Walério Wagner Pinper. 

 

 

 Os cidadãos e movimentos organizados2dispõem de instrumentos legais para fazer 

valer seus direitos perante o Poder Judiciário. O uso judicioso dessas medidas pode ser de 

grande utilidade em certos momentos de luta e deve ser feito estrategicamente, afim de que 

o resultado tenha um mínimo de possibilidades eficazes. Em alguns casos, será necessária 

a presença de um advogado, dada a complexidade da questão. 

  Também de importância fundamental é o acionamento do Ministério Público que tem 

como uma de suas funções a de curadoria do meio ambiente (Aguiar, 2002). A seguir 

indicamos e comentamos alguns desses instrumentos, logicamente sem esgota-los, ciente 

de que outros podem e devem ser explicitados e postos em prática: 

 

a) Ação civil pública: 

  A ação civil pública tem sido um instrumento importante nas lutas pelos direitos 

ligados ao meio ambiente. Aguiar (2001) cita como exemplo uma comunidade nativa, no 

Ceará, remanescente de quilombolas que conseguiu garantir os direitos sobre suas terras, 

contra invasão de grandes empresas imobiliárias através de uma ação civil pública. 

  Noutro caso, esse ligado ao projeto de sistema de drenagem do Bairro de Capim 

Macio (Natal/RN), o Ministério Publico Estadual juntamente com o Ministério Publico Federal 

ajuizaram uma ação civil pública contra o não comprimento da legislação ambiental durante 

o processo de licenciamento. (DIAS, 2009) 

  Outros exemplos de lutas ambientais bem sucedidas podem ser encontrados. 

Sempre ligados à capacidade da comunidade e dos movimentos sociais se organizarem e 

se articularem estrategicamente – a fragmentação e a incomunicabilidade são fatores de 

enfraquecimento dos movimentos – com diferentes atores e instituições, como a imprensa e 

representantes do poder público, com destaque especial ao Ministério Público. 

                                                             
2 O sentido de movimento social é dado por llse Scherer-Warren em seu trabalho Movimentos sociais. 
Florianópolis: Ed. Da UFSC; “Quando os grupos se organizam na busca de libertação, ou seja, para superar 
alguma forma de opressão e para atuar na produção de uma sociedade modificadora, podemos falar na 
existência de um movimento social”. 
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  A lei n° 7347, de 24 de julho de 1985, regulamentou a ação civil pública.                                                                 

Tal ação é cabível nos casos de danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor e a 

bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico: 

  

Art. 1º (lei n° 7347, de 24 de julho de 1985): Regem-se pelas disposições desta Lei, 

sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados:  

 I - ao meio-ambiente 

 II - ao consumidor; 

 III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 IV- a qualquer outro interesse difuso ou coletivo 

 V - por infração da ordem econômica; 

 VI - à ordem urbanística 

  O avanço jurídico desse documento está no fato de abrir o exercício da titularidade 

da ação para o Ministério Público, Poder Público, bem como para associações com 

legitimidade. Esses titulares são competentes para propor ações que procurem resguardar 

direitos difusos, isto é, direitos de grupos sociais, que são ou podem ser prejudicados por 

atos, por exemplo, que agridam o meio ambiente ou a qualidade de vida. 

  

  Art. 5o (lei n° 7347, de 24 de julho de 1985): 

  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:   

 I - o Ministério Público;  

 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:  
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 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. 

 Por fim, indicamos a necessidade de conhecimento e familiaridade prática e teórica 

sobre a Ação Civil Pública e suas possibilidades para que realizemos a plena Cidadania. 

  A lei, em si, não opera. Ela necessita de provocação, principalmente 

quando respaldada por um estado que costuma ignorar suas próprias 

normas e até mesmo burlá-las em favor de minorias que defendem 

interesses colidentes com os da coletividade (AGUIAR, 2002, p.31). 

 

b) Mandato de segurança coletivo como direito das associações: 

Entidades ambientalistas, com mais de um ano de existência na data da impetração 

do mandado de segurança coletivo, poderão exercer essa medida em favor de seus 

associados, na defesa dos direitos ambientais, conforme prescreve o art. 5°, LXIX e LXX da 

Constituição Federal: 

Art. 5º  

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 de 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 ou 

associados; 

O mandato de segurança é regulamentado pela lei n° 12.016/2009.  

c) Ação popular:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.016-2009?OpenDocument
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 O art.5°, LXXIII da constituição federal concede a qualquer cidadão (desde que 

portador de título eleitoral) a legitimidade para propor ação popular que vise, dentre outros, 

anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (a ação popular é 

regulamentada pela lei n° 4717, de 26 de junho de 1965). 

Art. 5° LXXIII – qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. 

d) Criação de fissuras no direito posto: 

 Por fim, citamos essa outra prática eficaz para o enfrentamento dos problemas. É o 

caso, por exemplo, de se ocupar uma área onde haverá desmatamento nocivo. Essa 

ocupação, a primeira vista ilegal, pode gerar um acordo escrito entre os envolvidos e 

transacionar a desocupação da área pela não derrubada da mata. Se tal acordo for firmado 

entre as partes competentes e até mesmo homologado por autoridades, mesmo que a 

derrubada fosse legal, a partir daquele momento, teria de se submeter à nova situação 

acordada.  

 

REFERÊNCIAS:  

 

AGUIAR, Roberto Armando Ramos de. Direito do meio ambiente e participação popular. 

Brasília: Edições IBAMA, 2002. 

DIAS, Gilka da Mata. Cidade sustentável- fundamentos legais, política urbana, meio 

ambiente, saneamento básico. Natal: Ed.do Autor, 2009.’  
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7. O descaso com a Ciência e com a Pesquisa nas grandes obras da Copa em 

Natal. 

 

 
 

Autora: Priscilla Lopes 

A ciência, diz-se, é o motor do progresso e do caminho para a Civilização e para a 

Civilidade, com “C’s” maiúsculos. No caso do Brasil, o Estado, seja ele em que nível for, é o 

principal promotor da pesquisa científica. Os financiamentos voltados para a pesquisa 

acadêmica e inovação são resultados do investimento público, assim como quase todo o 

processo de formação científica e tecnológica brasileiro. 

Mas para que fim? Um mínimo de coerência nos levaria a pensar que todo este 

investimento público visaria ao benefício próprio da população, para o seu desenvolvimento 

em toda a sua complexidade, englobando o bem estar físico, social e econômico do 

cidadão. No entanto, assistimos perplexos, sob o manto de obras faraônicas para a Copa do 

Mundo, as quais já são ultrapassadas desde a sua concepção, o total descompasso entre 

os desejos privados de nossos governantes e os caminhos cuidadosamente embasados por 

nossos pesquisadores. O resultado será a exposição de nossa população a descalabros 

arquitetônicos, sob o ponto de vista da engenharia, do meio ambiente e social.  

E por quê? Não, este “por quê” não é retórico, queremos saber formalmente porque 

os conhecimentos, sugestões e soluções técnicas estão sendo sumariamente ignorados. 

Estas soluções e conhecimentos foram gerados a partir de financiamento público, ignora-los 

implica em má gestão de recursos públicos, quem sabe ate mesmo improbidade 

administrativa. Que patrão contrata funcionários especialistas em uma atividade, investe 

neles e, depois, quando precisa da ação destes funcionários, sumariamente os ignora e 

contrata outros, mais caros e claramente menos capacitados? Um patrão honesto não faria 

isto, já um desonesto talvez o fizesse por inúmeras razões... Cabe ao judiciário averiguá-las 

cuidadosamente. 

Por fim, o Estado ameaça neste momento retirar dos cidadãos direitos fundamentais 

garantidos pela Constituição de 1988, a qual assegura o direito a um meio ambiente digno. 

Mas o Estado é apenas uma entidade abstrata, não pode ser punido pela ingerência de 

alguns. Os responsáveis pelo Estado são aqueles que devem ser investigados e 
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devidamente punidos pela má gestão de recursos públicos, ao ignorar a voz dos 

pesquisadores financiados pelo governo, e por rasgar os direitos constitucionais do cidadão 

natalense. 
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ANEXOS 

 

- Investigando e Reavivando a memória – O fechamento da pista de aeromodelismo e o 

falso argumento da restauração e conservação.  

 

Autor: Walério Wagner Pinper 

 

 Aqui viemos indicar a contradição apresentada pelos responsáveis e pelas instituições 

que deviam zelar pela Mata Atlântica que está presente na Unidade de Conservação Integral e 

Reserva da Biosfera Parque das Dunas.  

 Quem lembra que em 2012 os diversos jornais da cidade anunciaram um acordo entre 

a União Norteriograndense de Aeromodelismo, Exército e Ministério Público Federal para 

fechamento e retirada da pista de aeromodelismo com o argumento de preservação da área?  

 Vejamos o texto publicado no Diário de Natal: 

“Pista de aeromodelismo na Zona Sul será fechada. 

Hana Dourado // Especial para o Diário de Natal 

 Localizado na Avenida Roberto Freire, um dos principais pontos para a prática do 

esporte mudará de local. A famosa pista de aeromodelismo situada na avenida Roberto Freire, 

Zona Sul de Natal, fechará suas portas e mudará de local até o final desse mês. O motivo da 

mudança é a necessidade de preservação da área, visto que o terreno faz parte do Parque 

das Dunas, área de preservação ambiental detentora dos últimos vestígios de Mata Atlântica 



58 
 

do país. A nova sede de encontro e prática de aeromodelismo será na fazenda de um dos 

sócios da União Norteriograndense de Aero e Helimodelismo (UNAH), situada na região de 

Macaíba. 

 Motivo da mudança para uma fazenda em Macaíba é a necessidade de preservação 

da área, que pertence ao Parque das Dunas. Segundo o presidente da UNAH, James 

Menezes, há dois anos o Idema, junto com o Ministério Público Federal, vem trabalhando na 

área em que fica a pista de Aeromodelismo a procura de irregularidades. Durante as vistorias 

foram constatadas infrações ambientais, como desmatamento, e a partir desse momento uma 

intervenção mais severa foi feita. 

 O presidente da UNAH disse que os praticantes de aeromodelismo não foram 

responsáveis pela degradação ambiental constatada, o problema em questão aconteceu devido 

a construção de uma pista de automobilismo feita pelos praticantes dessa modalidade. "O 

Idema fez uma fiscalização no Parque das Dunas e constatou algumas irregularidades, não por 

conta do aeromodelismo e sim pelo automobilismo. Aquela área sempre foi daquela maneira, 

na década de 60 a força aérea construiu um hangar e uma pista de pouso, logo depois a força 

aérea passou a usar a região que agora é a base a aérea, em Parnamirim, e nós ficamos ali, 

usando o que restou. Tudo já existia". 

Recomendações 

 O Ministério Público Federal, através do Procurador da República Fábio Nesi Venzon, 

recomendou ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) que 

tomasse medidas para adequação do Parque das Dunas, principalmente na área em que fica a 

pista de aeromodelismo. A melhor opção encontrada, segundo a coordenadora do Parque das 

Dunas, Mary Sorage, foi a saída de todos que usavam aquela região. A coordenadora do 

Parque disse ainda que a negociação foi amigável. 

 O presidente da UNAH reforçou a declaração da coordenadora do Parque das Dunas 

dizendo que tudo aconteceu de forma amigável. "Não estamos saindo por pressão de 

ninguém. Nós reconhecemos que aquela área faz parte do Parque das Dunas e precisa ser 

preservada". (Fonte: https://www.facebook.com/aerounah/posts/330389090355477, 

acessado em Maio de 2014).  

 Pois bem leitor, com essa lembrança e leitura e outras que certamente encontraremos 

se pesquisarmos mais a fundo esse caso quero indicar a verdadeira contradição que é a 

transformação da borda do parque em pistas automotivas! Mas como assim? Será que somos 

https://www.facebook.com/aerounah/posts/330389090355477
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tão tolos assim? Como é que nos fazem acreditar que o fechamento da pista de 

aeromodelismo deve-se a preocupação em preservar o que restou da Mata Atlântica e 

fortalecer a função principal do Parque e depois nos vem com um projeto de transformar essas 

bordas em pistas, substituindo solo por asfalto? Ou será que já estavam planejando NÃO a 

restauração e preservação da daquela área, como nos tentaram fazer crer, mas SIM a 

concretização de seus planos e projetos chamados erroneamente de interesse social, que no 

caso é esse atual projeto de reestruturação da Roberto Freire que como num “golpe não 

mortal, mas certeiro” , caso venha a ser realisticamente aplicado irá enfraquecer a proteção 

jurídica do Parque, a preservação da Mata Atlântica e a prática de um verdadeiro 

(des)envolvimento sustentável. 

 Essa argumentação pode ser comprovada no documento que também segue em anexo 

(DECISÃO Nº 148/2013 - Tratam-se os autos de Inquérito Civil instaurado para apurar a 

degradação ambiental constatada em fiscalização da Companhia de Proteção Ambiental em 

março de 2010, no Parque das Dunas, na área utilizada pelo Exército brasileiro, em frente à 

Av. Engenheiro Roberto Freire, no município de Natal). No qual podemos identificar essa 

contradição, onde ao mesmo tempo se é exigido à recuperação da área, mas ao mesmo tempo 

já se indica a intenção de se avançar para dentro do parque com a duplicação da Avenida 

Roberto Freire. 

 Aqui é importante que o leitor possa ler o documento (DECISÃO Nº 148/2013, 

expedida pelo procurador da Republica em Novembro de 2013) do qual extraímos e 

destacamos a seguinte parte: 

“ 9. Através do despacho n. 258/2013, foi determinada a expedição de requisição à 

Administração da UC para que esclareça se as áreas anteriormente ocupadas pela 

APARC e pela UNA dentro do Parque das Dunas serão afetadas diretamente pela 

duplicação da Avenida Engenheiro Roberto Freire, o que afastaria a necessidade de sua 

recuperação mediante plantio de espécimes da Mata Atlântica e retirada do material 

argiloso.( DECISÃO Nº 148/2013, expedida pelo procurador da Republica em Novembro de 

2013)” 

 Pois bem leitor, aqui fica a denuncia e que você possa pesquisar mais e também notar 

as diversas crontadições, ilegalidades e retrocessos que estão ocorrendo com esse projeto de 

Reestruturação da Avenida Roberto Freire.  
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